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AQUATA PU 35 (πρ. PU 35) _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
THERMOFOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών EPS - XPS
FOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης
HI SIL _ Σιλικόνη αντιµουχλική
CONNECT _ Ακρυλική µαστίχη
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
BITUPRIMER _ Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης
BITUCOAT _ Ασφαλτικό γαλάκτωµα νερού
BITUBOND _ Αστάρι ασφαλτικών µεµβρανών
BITUMASTIC _ Ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη
ALUPASTE _ Ασφαλτικό βερνίκι µε πάστα αλουµινίου
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ST 10 PRO VALUE _ Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
DECOR SV 010 _ Λευκός αδιάβροχος εξωτερικός σοβάς τελικής στρώσης
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FLOW SL 500 _ Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα 1 - 10mm
PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ) _ Ηµιέτοιµο ελαφροσκυρόδεµα διογκωµένου περλίτη
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SV 101 _ Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς µίας στρώσης
SV 103 _ Επισκευαστικός σοβάς κανονικής πήξης µίας στρώσης
MP 20 _ Οικοδοµική ρητίνη κονιαµάτων
M STEEL 44 _ Επαλειφόµενο αστάρι οπλισµού
GB 250 _ Γαρµπιλοµπετόν
LX 40 _ Λάσπη χτισίµατος
KL 101 _ Συνδετική κονία ποροµπετόν
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MCL 200 _ Ισχυρό καθαριστικό αγυάλιστων µαρµάρων
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Πρόσθετα Σκυροδέµατος
Επιβραδυντές / Ρευστοποιητές / Στεγανοποιητικά Μάζας
CHRYSO® PLAST GR 120 _ Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής (ΕΝ934-2, Π10)
CHRYSO® PLAST GR 200 _ Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής (ΕΝ934-2, Π10)
CHRYSO® PLAST GR 300 _ Στεγανοποιητικό µάζας σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π9) - Μειωτής νερού - Ρευστοποιητής (ΕΝ
934-2, Π2)
Υπερρευστοποιητές
CHRYSO® PLAST GR 80 _ Υπερρευστοποιητής - Πλαστικοποιητής - Επιβραδυντής (ΕΝ934-2, Π11.1-11.2)
CHRYSO® OPTIMA 74 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)
CHRYSO® OPTIMA 76 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2) - Πρόσθετο ενεµάτων (ΕΝ934-4)
CHRYSO® OPTIMA 234 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)
CHRYSO® PREMIA 184 _ Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)
Ειδικά Πρόσθετα
CHRYSO® AIR G 500 _ Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π5)
CHRYSO® FC _ Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π5)
CHRYSO® XEL 650 _ Επιταχυντής πήξης σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π6)
CHRYSO® SERENIS _ Πρόσθετο που µειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέµατος και των κονιαµάτων
Συµπληρωµατικά Υλικά Σκυροδετήσεων
CHRYSO® DEM EKLA 20 _ Αποκολλητικό τύπων σκυροδέµατος - Φυτικό γαλάκτωµα
CHRYSO® CURE HPE _ Υδατοδιαλυτή αντιεξατµιστική µεµβράνη
CHRYSO® Deco Lav P series _ Σειρά υδατοδιαλυτών επιφανειακών επιβραδυντών - θετικής εφαρµογής (8 τύποι)
CHRYSO® Crackstop M 195 series _ Συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου
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Ποιότητα, Αξιοπιστία και ∆ιάρκεια Ζωής
στα Οικοδοµικά Υλικά.

Το 1998 βάλαµε τις βάσεις για τη δηµιουργία της MARMOLINE, εγκαινιάζοντας το εργοστάσιο κονιαµάτων στο ∆ιονύσο.
Αξιοποιώντας την απαράµιλλη πρώτη ύλη της µαρµαρόσκονης ∆ιονύσου, πρώτη ύλη στην πλειονότητα των προϊόντων µας µέχρι και
σήµερα, δηµιουργήσαµε την σειρά ετοίµων κονιαµάτων µε έµφαση στους έτοιµους σοβάδες και τις κόλλες.
Στη διάρκεια των ετών αυτών και έως σήµερα, η συµβολή της MARMOLINE στην ανάπτυξη και την οικοδοµική δραστηριότητα στην
Ελλάδα ήταν σηµαντική.
Συµµετείχαµε στη δόµηση µεγάλων κτιρίων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τα κτίρια:
• Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
• Νέο Μουσείο Ακρόπολης
• Στάδιο Tae Kwo Do
• Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο
• Μέγαρο Μουσικής
• Grand Resort Lagonissi
• Athens Hilton
είναι µόνο λίγα και ενδεικτικά από τα κτίρια στα οποία εφαρµόστηκαν τα Προηγµένα Οικοδοµικά Υλικά MARMOLINE την τελευταία
εικοσαετία.
Μέσα σε αυτήν την εικοσαετία επεκτείναµε την παραγωγή µας στη Μαλακάσα, σε εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, διπλασιάσαµε
τον αριθµό των ανθρώπων µας, επενδύσαµε στη διαρκή εκπαίδευση τους και γνώση, αφουγκραστήκαµε τους πελάτες µας και
ανανεώσαµε το σήµα µας και την εταιρική µας ταυτότητα. Από αυτήν τη βάση εµπλουτίσαµε τη γκάµα των προϊόντων µας µε νέες
σειρές κατάλληλες για την ανακαίνιση και τη διακόσµηση και τη µόνωση του κτίριου. Παράλληλα καταφέραµε να βελτιώσουµε και να
εκσυγχρονίσουµε τα προϊόντα που µας καθιέρωσαν (έτοιµα κονιάµατα, σοβάδες και κόλλες).
Με διαρκή γνώµονα την οικοδόµηση πιστών, διαχρονικών σχέσεων µε τους πελάτες µας και τους εφαρµοστές, δουλεύουµε καθηµερινά
τόσο πάνω στις συνοδευτικές υπηρεσίες των προϊόντων µας, όσο και στην σωστή εκπαίδευση των εφαρµοστών και των µηχανικών µε
σεµινάρια και ηµερίδες εφαρµογής σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά µέσα από ένα δυνατό τµήµα τεχνικής υποστήριξης.
Μόνο έτσι µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι προτείνουµε στους καταναλωτές προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ότι θα επωφεληθούν
πραγµατικά και σε βάθος χρόνου από όσα έχουν αυτά να τους προσφέρουν.
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Θερµοµονωτικά _ Υγροµονωτικά _ Στεγανωτικά.
Στόχος µας είναι να παρέχουµε ολοκληρωµένες και οριστικές λύσεις σε κάθε πιθανό πρόβληµα µόνωσης-στεγάνωσης αλλά και σε
κάθε νέα κατασκευή.
Décor: ∆ιακοσµητικά Επιχρίσµατα _ Τεχνοτροπίες _ Χρώµατα.
Σειρά σύγχρονων προτάσεων διακοσµητικών υλικών φινιρίσµατος, τεχνοτροπιών καθώς και χρωµάτων συνοδευµένων από τα
απαραίτητα υλικά προετοιµασίας και προστασίας. Κάθε µοντέρνα ιδέα και κάθε παραδοσιακή πρακτική µπορεί να γίνει εύκολα
πραγµατικότητα µε τα προϊόντα Décor.
Προϊόντα Επισκευής και Προστασίας Σκυροδέµατος.
Εξειδικευµένα κονιάµατα, τσιµεντοειδή, εποξειδικά και βαφές, όλα υψηλής αντοχής καλύπτουν τις “βαθιές” ανάγκες κάθε κατασκευής
αλλά και κάθε ανακαίνισης, εξασφαλίζοντας ότι η σωστή δουλειά γίνεται σε βάθος και σίγουρα.
Έτοιµα κονιάµατα, Σοβάδες και Κόλλες Πλακιδίων.
Τα υλικά από τα οποία ξεκινήσαµε και αποτελούν την παράδοσή µας. Η αναζήτησή µας για να τα κάνουµε καλύτερα δεν σταµατάει
ποτέ.
Σήµερα στη MARMOLINE εξακολουθούµε να παράγουµε Προηγµένα Οικοδοµικά Υλικά, τηρώντας το όραµά µας:
• Να συµβάλλουµε στην αναβάθµιση των οικοδοµικών εργασιών ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ενεργειακή
αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
• Να είµαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται τη σωστή υποστήριξη σε κάθε είδους εργασία δόµησης, συντήρησης, ανακαίνισης
και διακόσµησης.
• Να ικανοποιήσουµε την ανάγκη κάθε ανθρώπου για άνετη, χαλαρή, ξένοιαστη ζωή µέσα στο σπίτι του.
Η MARMOLINE, ελληνική εταιρία, µε παραγωγή ελληνικών προϊόντων, πιστεύει στη δυναµική της ελληνικής αγοράς και µε σιγουριά
βλέπει µπροστά για την ανοικοδόµηση της ζωής µας.
Βιοµηχανική Εξειδίκευση.
Στη MARMOLINE, επενδύουµε στην τεχνολογία και στη βιοµηχανική εξειδίκευση και ανανεώνουµε διαρκώς τις βιοµηχανικές µας
µονάδες. Nέες εγκαταστάσεις, αυστηρά επιλεγµένες πρώτες ύλες, µηχανολογικός εξοπλισµός πλήρως ελεγχόµενος από συστήµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών µε εξειδικευµένα λογισµικά προγράµµατα και πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001,
εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Σχεδιάζουµε κι εξελίσσουµε τα προϊόντα µας
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE, σεβόµενοι τις εθνικές προδιαγραφές των χωρών που δραστηριοποιούµαστε. Κύριο µέληµά µας είναι τα προϊόντα µας να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στοχεύουµε στη δηµιουργία
ευνοϊκών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Αυτό το επιδιώκουµε τόσο στη φάση της παραγωγής τους όσο και στη φάση της
εφαρµογής τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε στη µακρόχρονη και σταθερή διατήρηση των ιδιοτήτων τους, για τις οποίες έχουν επιλεγεί.
Οι Άνθρωποι.
Μέσα στα τελευταία 10 χρόνια διπλάσιάσαµε το ανθρώπινο δυναµικό µας. Οι άνθρωποι µας διακρίνονται για την άψογη επιστηµονική
και επαγγελµατική τους κατάρτιση. Προτεραιότητά µας είναι τόσο η διαρκής επιµόρφωσή του επιστηµονικού µας προσωπικού,
προκειµένου να βρίσκεται συνεχώς στην αιχµή της γνώσης και της τεχνολογίας, όσο και η εξέλιξη των δεξιοτήτων του εργατοτεχνικού
µας δυναµικού. ∆ε σταµατάµε όµως εκεί. Επενδύουµε στο knowledge management, στη διάδοση και συνεχή ροή της γνώσης ανάµεσα
σε διαφορετικά τµήµατα και διαφορετικούς ανθρώπους, µε στόχο την αξιοποίησή της τόσο για το σήµερα όσο και για το αύριο.
Και το κυριότερο: οι άνθρωποί µας ακούνε καθηµερινά και µε µεγάλη προσοχή τους πελάτες µας και τους εφαρµοστές προκειµένου να
ερµηνεύσουν κάθε ανάγκη, σχόλιο, προβληµατισµό που έρχεται από αυτούς. Έτσι βρισκόµαστε σε µία διαρκή δηµιουργική εγρήγορση
και σε ένα “κυνήγι” υλοποίησης νέων ιδεών στα υλικά της κατασκευής και στον τρόπο εφαρµογής τους. Στην οικογένεια της NORDIA
µας ενώνει το πάθος για τα προηγµένα οικοδοµικά υλικά, το άψογο τελικό αποτέλεσµα και η ικανοποίηση των πελατών µας.
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Η ∆έσµευσή µας απέναντι στο Περιβάλλον.
Η παραγωγή κάθε προϊόντος είναι σχεδιασµένη πάνω στις αρχές:
• Εξοικονόµηση και ανακύκλωση Α΄Υλών.
• Εξοικονόµηση ενέργειας.
• Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος.
• Καθαριότητα στον οικοδοµικό χώρο.
NORDIA Α.Ε.
Η ΝORDIA A.E. είναι µια εταιρία µε βαθιά γνώση και εµπειρία στο χώρο των οικοδοµικών υλικών. Εστιάζει στη βιοµηχανοποιηµένη
ποιοτική παραγωγή κονιαµάτων, συστηµάτων θερµοµόνωσης και άλλων οικοδοµικών υλικών. Ταυτόχρονα έχει σηµαντική εξορυκτική
δραστηριότητα διακοσµητικών πετρωµάτων και πρώτων υλών. Στόχος µας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της κατασκευής, της
ανακαίνισης, της συντήρησης και της ανανέωσης.
Η σύνθεση των Οικοδοµικών Υλικών MARMOLINE.
Τα οικοδοµικά υλικά MARMOLINE δηµιουργούνται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας όπως: µαρµαρόσκονη ∆ιονύσου, χαλαζιακή
άµµο και άλλα. Παράγονται µε ανάµιξη βασικών συστατικών που χρησιµοποιούνται στα δοµικά υλικά, όπως:
• Τσιµέντα Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών τύπων ΙΙ - 32,5, ΙΙ - 42,5 και ΙI - 52,5 φαιό και λευκό που η MARMOLINE προµηθεύεται από
τους βασικούς Έλληνες παραγωγούς και παράγονται σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 197 - 1.
• Ασβέστης σε µορφή ξηρού υδρασβέστου αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 459 - 1.
• ∆ιογκωµένο Περλίτη και ∆ιογκωµένη Πολυστερίνη.
• Τροποποιηµένη Μεθυλοκυταρίνη, Ρητίνες ∆ιασποράς, και άλλα πρόσθετα Ευρωπαϊκών Οίκων.
Η Ποιότητα και Εγγύηση MARMOLINE.
Στη ΜARMOLINE λειτουργούµε µε σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 που καλύπτει όλες τις φάσεις της έρευνας, της
παραγωγής, του ποιοτικού ελέγχου, της πώλησης και της εξυπηρέτησης µετά την πώληση. ∆ιαθέτουµε εργαστήριο έρευνας και
ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα ελέγχου και επανδρωµένο µε άρτια εκπαιδευµένο και
έµπειρο τεχνικό προσωπικό.
Όλα τα προϊόντα µας ακολουθούν τους υφιστάµενους Eυρωπαϊκούς Kανονισµούς, οδηγίες και πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• ΕΝ 998 -1: 2016. Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα.
• ΕΝ 15824: 2009. Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά.
• ΕΝ 998 - 2: 2016. Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2: Κονίαµα τοιχοποιίας.
• ΕΝ 12001: 2007 + Α1:2012. Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός.
• ΕΝ 13888: 2009. Συνδετικά (κόλλες) πλακιδίων - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός.
• ΕΝ 13813: 2002. Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις.
• ΕΝ 1504 - 2: 2004. Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις,
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 2: Συστήµατα προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος.
• ΕΝ 1504 - 3: 2004. Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις,
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και µη φερόντων στοιχείων.
• ΕΝ 1504 - 6: 2006. Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις,
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισµού.
• ETAG 004: 2013. Οδηγία για Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση Συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης (ETICS).
Για όσα από τα προϊόντα µας απαιτείται, συντάσσουµε ∆ήλωση Επιδόσεων, βάσει του κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 και δίνουµε την
αντίστοιχη σήµανση CE. Έτσι, τα προϊόντα MARMOLINE µπορούν να διατίθενται χωρίς κανένα περιορισµό ή επιπλέον έλεγχο σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου και µπορούν
να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.marmoline.gr ή µέσω των εµπορικών αντιπροσώπων.
Οι ∆ηλώσεις Επιδόσεων διατίθενται στους ενδιαφερόµενους, κατά βάση, µέσω του Εµπορικού τµήµατος της εταιρείας και των
εµπορικών αντιπροσώπων. Εγγυόµαστε για την ποιότητα όλων µας των προϊόντων, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές τους όπως
αυτές περιγράφονται στις αντίστοιχες ∆ηλώσεις Επιδόσεων (βάσει του κανονισµού 305/2011) ή/και στα τεχνικά φυλλάδια.
Η εγγύηση αυτή όµως αφορά αυστηρά και µόνο το προϊόν που διατίθεται προς χρήση και όχι την εφαρµογή του ή το τελικό
αποτέλεσµα, τα οποία εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εµπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη και τις
εκάστοτε συνθήκες εφαρµογής. Η ποιότητα εφαρµογής των προϊόντων είναι βασικό µέληµα της NORDIA A.E. - MARMOLINE και των
συνεργατών µας. Γι’ αυτό το λόγο διοργανώνουµε σεµινάρια και επιδείξεις εφαρµογής προϊόντων, µαζί µε τους κατά τόπους
συνεργάτες µας σε όλη την Ελλάδα. Επίσης παρέχουµε τεχνική - τηλεφωνική υποστήριξη και συµβουλές για την σωστή επιλογή και
την άριστη εφαρµογή των προϊόντων µας, στα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας (22950 22225).
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MARMOLINE MONOSIS
Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Στεγάνωση
Υγροµόνωση
Ασφαλτικά
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MARMOLINE MONOSIS
Πιστοποιηµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Περιγραφή:
Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες, πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων (παλαιών και νέων), προσαρµοσµένο στις
εξαιρετικά ιδιαίτερες Ελληνικές κλιµατικές συνθήκες, λόγω των οποίων σε πολλές περιοχές της χώρας έχουµε έντονο κρύο το χειµώνα και πολλή
ζέστη το καλοκαίρι. Σε πολλά µέρη της Ελλάδας, η ετήσια διακύµανση της θερµοκρασίας (min - max) στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου µπορεί να
ξεπερνά και τους 60°C, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται ειδικά δοµικά υλικά που να αντέχουν και να αποδίδουν σε αυτό το εύρος των θερµοκρασιών.
Χρήσεις:
Παλαιά κτίρια: Κτίρια που δεν είναι θερµοµονωµένα, µε συνέπεια το υψηλό κόστος θέρµανσης και ψύξης.
Νέα κτίρια: Κτίρια στα οποία, αν και έχει προβλεφθεί κάποια µόνωση του σκελετού και των τοίχων, η µόνωση αυτή δε λειτουργεί επιτυχώς, έχοντας
σαν αποτέλεσµα σηµαντικές απώλειες και υγροποίηση υδρατµών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων.
Σηµαντικά Πλεονεκτήµατα του Συστήµατος:
• Παρέχει εξαιρετική θερµική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου. • ∆εν δηµιουργούνται οι συνήθεις θερµογέφυρες στα δοκάρια, στις κολώνες,
στα σενάζ και στα δάπεδα, στα σηµεία όπου η τοιχοποιία συναντά τα στοιχεία αυτά, έστω και αν είναι θερµοµονωµένα, εκµηδενίζοντας έτσι την
πιθανότητα σχηµατισµού υδρατµών και µούχλας. • Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασία, καθώς χρησιµοποιούνται στεγανά
επιχρίσµατα. Έτσι προσφέρει συντηρητική προστασία στο κτίριο, και ταυτόχρονα µειώνει και τις ανάγκες θέρµανσης και ψύξης. • Συµβάλλει στην
οικονοµία ενέργειας, αφού δε δηµιουργούνται επιφάνειες µε θερµοχωρητικότητα στην εξωτερική πλευρά των τοίχων, µε αποτέλεσµα η θερµοχωρητικότητα των τοίχων να αξιοποιείται µόνο για τη θέρµανση του εσωτερικού του κτιρίου. • Σε µία καινούργια κατοικία, αυξάνει το εµβαδόν των
λειτουργικών χώρων κατά 6 περίπου τετραγωνικά µέτρα σε κάθε εκατό τετραγωνικά εµβαδού κατοικίας. • Αυξάνει εντυπωσιακά το χρόνο ζωής του
κτιρίου καθώς το προστατεύει από διάβρωση και παγοπληξίες. • Το σύστηµα MARMOLINE MONOSIS δεν παρουσιάζει ρηγµατώσεις. • Η εφαρµογή
του συστήµατος δηµιουργεί µικρότερες ενοχλήσεις σε σχέση µε την εφαρµογή συµβατικών επιχρισµάτων, καθώς τα επιχρίσµατα που χρησιµοποιεί
τοποθετούνται µε σπάτουλες, αφού παρουσιάζουν υψηλή θιξοτροπικότητα. Ως αποτέλεσµα αυτού, οι εργασίες δεν αφήνουν µπάζα, πέρα από τα
υπολείµµατα του θερµοµονωτικού υλικού που χρησιµοποιείται. • Η ποιότητα κατασκευής του συστήµατος χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, καθώς
χρησιµοποιούνται ειδικά δοκιµασµένα πρόσθετα τεµάχια για την προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες και πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα για τον
οπλισµό του επιχρίσµατος σ’ όλη την επιφάνεια εφαρµογής. • Το κτίριο βαθµολογείται µε υψηλό βαθµό ως προς την ενεργειακή του απόδοση. • Ένα
τέτοιο σύστηµα έχει µέσο χρόνο απόσβεσης 4 έως 6 έτη, από την εξοικονόµηση ενέργειας και µόνο. • Εξοικονόµηση ενέργειας (από 35% έως 65%
σε σχέση µε χρήση πετρελαίου θέρµανσης). • Άριστο, υγιεινό, ποιοτικό θερµικό περιβάλλον στο εσωτερικό των κτιρίων. • Εύκολη εφαρµογή τόσο σε
νέα όσο και σε παλαιά κτίρια. • Ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών κτιρίων. • Υψηλή ποιότητα αποτελέσµατος σε κάθε είδους κτίρια (µονοκατοικίες
- πολυκατοικίες - βιοµηχανικά κτίρια). • Βελτιώνεται η ηχοµόνωση των κτιρίων • Οικονοµία από τη µείωση του κόστους κατασκευής. • Καλύτερη
στατικότητα των εσωτερικών τοίχων (µονή τοιχοποιία µε φαρδύ τούβλο ή τουβλέτα). • Μείωση του φορτίου της οικοδοµής. • Μεγάλη ταχύτητα
κατασκευής. • Απλή εφαρµογή. • Καθαριότητα κατά τη διάρκεια κατασκευής.
Τρόπος εφαρµογής:
• Προετοιµάστε και ελέγξτε την τοιχοποιία και το µπετόν. Τοποθετείστε τη γωνία αρχικής στήριξης των µονωτικών πλακών. • Εφαρµόστε την κόλλα
MARMOLINE FK 201 µε τη βοήθεια αυτόµατης πρέσας που διαθέτει η MARMOLINE, ή µε το χέρι, περιµετρικά στην επιφάνεια της µονωτικής
πλάκας, σε λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm. Εφαρµόστε 3 τουλάχιστον στάµπες στο εσωτερικό της. Με αυτόν τον τρόπο εξοµαλύνονται οι ανοµοιοµορφίες του υποστρώµατος και εξασφαλίζεται η εξοµάλυνση τους µε την επαφή τουλάχιστον του 40% της επιφάνειας της πλάκας µε το υπόστρωµα.
• Η τοποθέτηση, οριζόντια και κάθετα, ζυγιών από το µάστορα, διευκολύνει την οµαλή και ταχεία συνέχιση των εργασιών. • Τοποθετείστε τις
µονωτικές πλάκες πιέζοντας από την βάση προς την κορυφή και πιέζοντάς τις και µεταξύ τους. Σηµαντικό είναι οι πλάκες να σταυρώνουν µεταξύ
τους κατά 40% - 50%. Εάν υπάρχουν κενά µεταξύ των πλακών τότε θα πρέπει να γεµίζουν µε ειδικό αφρό πολυουρεθάνης. • Επιπλέον στήριξη
συνιστάται να γίνεται µε τα πλαστικά ειδικά βύσµατα που διαθέτει η MARMOLINE, µετά από τη σκλήρυνση της κόλλας (6 τεµάχια /m2). • Τοποθετείστε κατάλληλο ενισχυτικό υαλόπλεγµα βάρους 160 gr/m2. Η τοποθέτηση γίνεται µετά από την εφαρµογή µιας πρώτης στρώσης κόλλας - επιχρίσµατος MARMOLINE FK 202 σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Στη συνέχεια πιέστε το πλέγµα φύλλο - φύλλο πάνω στη νωπή κόλλα προσέχοντας να
υπάρχει επικάλυψη του ενός µε το άλλο κατά 10 cm χωρίς να δηµιουργούνται ζάρες. Έπειτα εφαρµόστε και δεύτερο χέρι FK 202 έτσι ώστε να γίνει
πλήρης κάλυψη του υαλοπλέγµατος. • Οι γωνίες των ανοιγµάτων (πόρτες - παράθυρα) πρέπει να ενισχύονται µε τα ειδικά γωνιόκρανα µε πλαστικό
πλέγµα που διαθέτει η MARMOLINE, ταυτόχρονα µε την τοποθέτηση του υαλοπλέγµατος στις πλάκες. Στις γωνίες των παραθύρων και στις πόρτες
θα πρέπει να τοποθετείται πλέγµα διαγώνια σαν επιπλέον ενίσχυση. Όπου υπάρχει απαίτηση γίνεται εφαρµογή και τοποθέτηση των ειδικών στοιχείων
νεροσταλάκτες σε οριζόντιες ακµές. • Εφαρµόστε ακρυλικό αστάρι προετοιµασίας MST 11. • Εφαρµόστε τον ακρυλικό ρευστό ρητινούχο έγχρωµο
σοβά MARMOLINE SVR, µετά από την πάροδο τουλάχιστον 15 ηµερών από την εφαρµογή του συστήµατος κόλλα - υαλόπλεγµα - κόλλα. Εφαρµόστε το σοβά οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια µε επίπεδη σπάτουλα. ∆ιαµορφώστε την τελική επιφάνεια µε κατάλληλο τρίψιµο µε ειδικό τριβίδι ή
µε σπάτουλα, ανάλογα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι επιφάνειες πρέπει να ολοκληρώνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ασυνέχειες.
• Εναλλακτικά, αντί της τσιµεντοειδούς κονίας, κόλλας - επιχρίσµατος FK 202, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παστώδης κόλλα FK 202 ORGANIC.
• Επίσης, αντί του ρητινούχου παστώδους ακρυλικού επιχρίσµατος SVR, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σιλικονούχο επίχρισµα SVR SILICONE.
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Τ

Τοιχοποιία

1

Κόλλα FK 201

2

Μονωτικό EPS ή XPS ή MW

3

Κόλλα - Επίχρισµα FK 202 ή FK 202 Organic

4

Κατάλληλο υαλόπλεγµα βάρους 160gr/m2

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

5

Κόλλα - Επίχρισµα FK 202 ή FK 202 Organic

6

Αστάρι MST 11

7

Έγχρωµος παστώδης σοβάς SVR ή SVR Silicone
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΤΑ 17/0100 & ΕΤΑ 14/0213 & ΕΤΑ 14/0214

Προδιαγραφές-Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Πιστοποιηµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης MARMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEMS ETICS. Το σύστηµα έχει λάβει Τεχνικές
Αξιολογήσεις (ΕΤΑ) από τον µεγάλο Τσέχικο οργανισµό TZUS (Technical and Test Institute for Construction), βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ETAG
004:
• ETA 17/0100, για σύστηµα µε µονωτικές πλάκες EPS, διογκωµένης πολυστερίνης.
• ΕΤΑ 14/0214, για σύστηµα µε µονωτικές πλάκες XPS, εξηλασµένης πολυστερίνης.
• ΕΤΑ 14/0213, για σύστηµα µε µονωτικές πλάκες MW, πετροβάµβακα.
Με χρήση τσιµεντοειδών συγκολλητικών (FK 201 - FK 202) και µονωτικών EPS - XPS, το Σύστηµα έχει αντίδραση στη φωτιά Β-s1,d0, ενώ µε χρήση
πετροβάµβακα Α2-s1, d0 (βάσει ΕΝ13501-1). H εταιρεία ελέγχεται περιοδικά και συστηµατικά, από τον κοινοποιηµένο (notiﬁed) φορέα TÜV HELLAS,
που πιστοποιεί τη σταθερότητα των επιδόσεων των στοιχείων του συστήµατος MARMOLINE MONOSIS (σχετική πιστοποίηση Αρ. 0654 - CPR - 0133).
Η MARMOLINE συνιστά την εφαρµογή του συστήµατος MARMOLINE MONOSIS ENERGY SAVING SYSTEMS ETICS µόνο µε τα επιµέρους συστατικά
(µονωτικές πλάκες, πλέγµατα, καρφιά) τα οποία η ίδια προτείνει στη ∆ήλωση Επιδόσεων που συντάσσει. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δε φέρει
ουδεµία ευθύνη έναντι προβληµάτων µειωµένης απόδοσης ή συµβατότητας υλικών. Το σύστηµα MARMOLINE MONOSIS παρέχει τη δυνατότητα
διαφορετικών επιλογών, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις οποιασδήποτε παλιάς ή νέας κατασκευής.
Κόλλα συγκόλλησης θερµοµονωτικών πλακών, MARMOLINE FK 201:
• Κατανάλωση: Για την κάλυψη 1 m2, απαιτούνται περίπου 4 - 7 kg κονιάµατος, ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής και το είδος του υποστρώµατος.
• Χρώµα: Γκρι. • ∆ύναµη πρόσφυσης στο σκυρόδεµα: ≥ 0,25 MPa. • ∆ύναµη πρόσφυσης στο µονωτικό: ≥ 0,08 ΜPa. • Αντοχή θλίψης: 20,0 MPa. •
Αντοχή κάµψης: 5,0 MPa.
Θερµοµονωτικές πλάκες:
• Πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης (EPS) πάχους ως 100mm, απλές και γραφιτούχες. • Πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης (XPS) πάχους 40 - 300
mm. • Πλάκες πετροβάµβακα (MW) πάχους 50 - 200 mm. • Αποθήκευση: Σε ξηρό µέρος χωρίς υγρασία, και προστασία από τον ήλιο. • Πλαστικά
καρφιά (πείροι), για τη στήριξη των θερµοµονωτικών πλακών: Πλαστικά καρφιά (πείροι), κατάλληλων προδιαγραφών βάσει οδηγίας ETAG 014, που
φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Τα καρφιά µπορεί να είναι εξ’ολοκλήρου πλαστικά ή µε πλαστική κεφαλή και µεταλλική καρφίδα.
• Κατανάλωση: τουλάχιστον 6 - 8 καρφιά/m2.
Ινοπλισµένο επίχρισµα MARMOLINE FK 202:
• Κατανάλωση: 4 - 4,5 kg ξηρού κονιάµατος ανά m2, ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα, πάνω σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα. • Χρώµα: Λευκό. • ∆ύναµη
πρόσφυσης στο µονωτικό : ≥ 0,08 ΜPa (για EPS, XPS), και ≥ 0,01 MPa (για MW - θραύση στο µονωτικό). • Αντοχή θλίψης: 20,0 MPa. • Αντοχή
κάµψης: 6,0 MPa.
Ινοπλισµένο επίχρισµα MARMOLINE FK 202 ORGANIC, σε µορφή πάστας:
• Κατανάλωση: Περίπου 3 kg/m2, ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα, πάνω σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα. • Χρώµα: Λευκό. • ∆ύναµη πρόσφυσης στο
µονωτικό: ≥ 0,08 ΜPa (για EPS, XPS), και ≥ 0,008 MPa (για MW - θραύση στο µονωτικό). • Πυκνότητα: 1650 - 1850 kg/m3.
Πλέγµα Fiber glass για µονωτικά υλικά:
• Ειδικά υαλοπλέγµατα βάσει απαιτήσεων της οδηγίας ETAG 004, ανθεκτικά στα αλκάλια, µε βάρος περίπου 160 gr/m2 και κάναβο διαστάσεων
περίπου 4x4 mm , για χρήση σε συνδυασµό µε το MARMOLINE FK 202 ή FK 202 Organic. • Όλα τα προτεινόµενα υαλοπλέγµατα είναι κατάλληλων
προδιαγραφών και από εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
Αστάρι MARMOLINE MST 11:
• Ειδικό ακρυλικό αστάρι νερού, µε κατανάλωση περίπου 1 kg ανά 10 m2.
MARMOLINE SVR, ρητινούχο έγχρωµο επίχρισµα σε πάστα:
• Κοκκοµετρία: SVR 1 mm, SVR 1,5 mm, SVR 2 mm, SVR 3 mm. • Αντίδραση στη φωτιά Α2 - S2, d0 (EN 13501 - 1). • Ειδικό βάρος νωπού κονιάµατος: SVR 1 mm: 1.700 - 2.000 kg/m3, SVR 1,5 mm: 1.850 - 2.150 kg/m3, SVR 2 mm: 2.100 - 2.500 kg/m3, SVR 3 mm: 2.300 - 2.900 kg/m3.
• Κατανάλωση: SVR 1 mm (1,8 - 2,0 kg/m2), SVR 1,5 mm (2,0 - 2,3 kg/m2), SVR 2 mm (2,5 - 3,0 kg/m2), SVR 3 mm (3,0 - 3,5 kg/m2).
MARMOLINE SVR SILICONE, σιλικονούχο έγχρωµο επίχρισµα σε πάστα:
• Κοκκοµετρία: 1,5 mm. • Αντίδραση στη φωτιά Α2 - S2, d0 (EN 13501 - 1).
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάµατος: 1.850 - 2.150 kg/m3.
• Κατανάλωση: 2,0 - 2,3 kg/m2.
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Σ Ε Ι Ρ Α

Π Α Σ Τ Ω ∆ Ο Υ Σ

Σ Ο Β Α

“ Το ∆ιαµάντι στα εξωτερικά επιχρίσµατα”

Η MARMOLINE παρουσιάζει τη σειρά εξωτερικών επιχρισµάτων SVR.
“Το διαµάντι των επιχρισµάτων”.
Ένα υλικό δυνατό και καθαρό. Ελαστικό για να σας δώσει κάλυψη σε κάθε ανάγκη και ταυτόχρονα
σκληρό όσο χρειάζεται για να προστατέψει τις εξωτερικές σας επιφάνειες.
Ένα υλικό λαµπερό σαν διαµάντι που θα αναδείξει κάθε χώρο, κάθε εξωτερική επιφάνεια.
SVR. Το τέλειο φινίρισµα για την εξωτερική θερµοµόνωση και
για κάθε εφαρµογή αντιρηγµατικής προστασίας.
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SVR
Έγχρωµος παστώδης ρητινούχος σοβάς
“Ελαστική κάλυψη, διακόσµηση, αδιαβροχοποίηση”
Περιγραφή: Έτοιµος προς χρήση, λευκός ή έγχρωµος ρητινούχος σοβάς σε παστώδη µορφή. ∆ιατίθεται σε διάφορες
κοκκοµετρίες µε ειδικά διαβαθµισµένα αδρανή άριστης ποιότητας. Ανάλογα µε το επιθυµητό αποτέλεσµα και την
κοκκοµετρία, έχουµε τη διαµόρφωση λείας ή αδρής τελικής επιφάνειας.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σαν τελική επικάλυψη πάνω σε θερµοµονωτικές πλάκες του πιστοποιηµένου συστήµατος
εξωτερικής θερµοµόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης, σε
παλαιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Είναι ιδανικός προς χρήση σε επιφάνειες από εµφανές µπετόν, σοβά τελικής
στρώσης, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες.
Κατανάλωση:
• SVR 1 mm (1,8 - 2,0 kg/m2). • SVR 1,5 mm (2,0 - 2,3 kg/m2).
• SVR 2 mm (2,5 - 3,0 kg/m2). • SVR 3 mm (3,0 - 3,5 kg/m2).
Τρόπος διάθεσης:
Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκοµετρίες βάσει χρωµατολογίου.
• Σε πλαστικά δοχεία των 20 kg. • Σε παλέτα των 660 kg, 33 πλαστικά δοχεία.

SVR Granite Look
Έγχρωµος παστώδης ρητινούχος γρανιτοσοβάς
“Όλα τα καλά του SVR µε όψη ακατέργαστου γρανίτη”
Περιγραφή: Έτοιµος παστώδης ρητινούχος σοβάς, µε υφή ακατέργαστου γρανίτη και µέγιστο κόκκο 1,5 mm.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σαν τελική επικάλυψη πάνω σε θερµοµονωτικές πλάκες του πιστοποιηµένου συστήµατος
εξωτερικής θερµοµόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης, σε
παλαιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Είναι ιδανικός προς χρήση σε επιφάνειες από εµφανές µπετόν, σοβά τελικής
στρώσης, παλαιές βαµµένες επιφάνειες, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες.
Κατανάλωση: 2,0 - 2,3 kg/m2.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε 4 αποχρώσεις - κόκκους γρανίτη.
• Σε πλαστικά δοχεία των 20 kg.
• Σε παλέτα των 660 kg, 33 πλαστικά δοχεία.

SVR Silicone
Έγχρωµος παστώδης σιλικονούχος σοβάς
“Υψηλές αντοχές σε δύσκολες συνθήκες”
Περιγραφή: Έτοιµος προς χρήση παστώδης σιλικονούχος, λευκός ή έγχρωµος σοβάς, µε µέγιστο κόκκο 1,5 mm.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτικών επιχρισµάτων µικρού πάχους, σαν τελική επικάλυψη συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης σε παλαιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Ιδανικός και για χρήση πάνω σε
επιφάνειες από εµφανές µπετόν, σοβά τελικής στρώσης, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες. Αποτελεί µέρος του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.
Κατανάλωση: 2,0 - 2,3 kg/m2.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε διάφορες αποχρώσεις βάσει χρωµατολογίου.
• Σε πλαστικά δοχεία των 20 kg.
• Σε παλέτα των 660 kg, 33 πλαστικά δοχεία.
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FK 201
Ρητινούχα κόλλα συγκόλλησης θερµοµονωτικών πλακών διογκωµένης
& εξηλασµένης πολυστερίνης & πετροβάµβακα MARMOLINE MONOSIS
“Εγγυάται πανίσχυρες συγκολλήσεις σε κάθε υπόστρωµα”
Περιγραφή: Έτοιµο ειδικό βιοµηχανικό κονίαµα, ρητινούχα κόλλα τσιµεντοειδούς βάσης, ενισχυµένο µε τροποποιηµένα πολυµερή συστατικά µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας και ειδικά πρόσθετα
για ισχυρή πρόσφυση των θερµοµονωτικών πλακών.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την συγκόλληση των θερµοµονωτικών πλακών από εξηλασµένη ή διογκωµένη
πολυστερίνη και πετροβάµβακα, στις εξωτερικές αλλά και στις εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων σε επιφάνειες όπως:
µπετόν, τούβλα, σοβάς, πέτρα, ποροµπετόν κλπ. Χρησιµοποιείται και σαν υλικό προετοιµασίας των θερµοµονωτικών
πλακών για τις επόµενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν, σε συνδυασµό µε πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα
MARMOLINE για την αποφυγή ρηγµατώσεων.
Κατανάλωση: 4 - 7 kg/m2, ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής και το είδος του υποστρώµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

FK 202
Λευκό ινοπλισµένο επίχρισµα για εξωτερική θερµοµόνωση
MARMOLINE MONOSIS
“Ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα, υψηλή αντοχή”
Περιγραφή: Έτοιµο, λευκό, ειδικό, βιοµηχανικό, τσιµεντοειδούς βάσης, ινοπλισµένο κονίαµα, µε βάση το λευκό
τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5), ενισχυµένο µε πολυµερή συστατικά αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας,
ίνες και ειδικά πρόσθετα για την πρόσφυση στις επιφάνειες των θερµοµονωτικών πλακών.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την επικάλυψη των θερµοµονωτικών πλακών από διογκωµένη ή εξηλασµένη πολυστερίνη και πετροβάµβακα, για τον οπλισµό των επιφανειών αυτών, µε κατάλληλο υαλόπλεγµα, σε εξωτερικές αλλά και
σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Χρησιµοποιείται επίσης και σαν κόλλα συγκόλλησης των θερµοµονωτικών πλακών
σε επιφάνειες όπως: µπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιµεντόλιθοι, ποροµπετόν, πέτρα, κλπ., σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές όψεις κτιρίων.
Κατανάλωση:
• 4 - 4,5 kg/m2, όταν χρησιµοποιείται σαν οπλισµένο µε πλέγµα κονίαµα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα.
• 4 - 7 kg/m2, ανάλογα µε το είδος του υποστρώµατος, όταν χρησιµοποιείται ως κόλλα θερµοµονωτικών πλακών.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

FK 202 Organic
Ακρυλική πάστα για επικάλυψη & συγκόλληση
θερµοµονωτικών πλακών
“Ισχυρή πρόσφυση, εύκολη εφαρµογή”
Περιγραφή: Έτοιµο ινοπλισµένο λευκό παστώδες ρητινούχο επίχρισµα - κόλλα.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την επικάλυψη θερµοµονωτικών πλακών από διογκωµένη (EPS) ή εξηλασµένη
πολυστερίνη (XPS), ή πετροβάµβακα (MW) και την ενίσχυσή τους µε κατάλληλο πιστοποιηµένο υαλόπλεγµα. Το προϊόν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.
Κατανάλωση:
• Περίπου 3 kg/m2, όταν χρησιµοποιείται σαν οπλισµένο µε πλέγµα επίχρισµα σε πολυστερίνη ή πετροβάµβακα.
• 2 - 4 kg/m2, ανάλογα µε το είδος του υποστρώµατος και το µέγεθος των δοντιών της σπάτουλας, όταν χρησιµοποιείται ως κόλλα θερµοµονωτικών πλακών.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία των 15 kg. • Σε παλέτα των 495 kg, 33 πλαστικά δοχεία.
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Γωνιόκρανα
Στηρίγµατα
Εργαλεία Τοποθέτησης

Γωνιόκρανο PVC

Σιδηρόδροµος ALU

Με πλαστική ακµή για την προστασία των γωνιών των κτιρίων.

Αρχικής στήριξης.
2cm

4cm
20mm

5cm

20mm

Γωνιόκρανο ALU

Σιδηρόδροµος Γωνία ALU

Με ακµή αλουµινίου για την προστασία των γωνιών των κτιρίων.

Αρχικής στήριξης.
2cm

4cm
25mm

5cm

25mm

Νεροσταλάκτης PVC

Πείρος / Καρφί

Για την προστασία της επιφάνειας της τοιχοποιίας.

Στήριξης σιδηροδρόµου.
60mm

Υαλοπλέγµατα

Πείρος / Καρφί Στήριξης PVC

Για τον οπλισµό του επιχρίσµατος
της εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Κατάλληλα πιστοποιηµένα υαλοπλέγµατα.

Κατάλληλα πιστοποιηµένα καρφιά
στήριξης θερµοµονωτικών
πλακών.

90mm
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Μονωτικές Πλάκες

EPS White - Grey (EN 13163)
Aπό αυτοσβενύµενο, διογκωµένο πολυστυρένιο (απλό ή γραφιτούχο), πιστοποιηµένο ως κατάλληλο για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων.
Ελάχιστες προδιαγραφές (βάσει τεχνικής έγκρισης Συστήµατος MARMOLINE MONOSIS):
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501.1
Θερµική αντίσταση

Κλάση E (µε πλάκες πυκνότητας έως 20 kg/m3)
Σύµφωνα µε τη δήλωση επιδόσεων βάσει ΕΝ 13163 (m2.K)/W

Πάχος ΕΝ 823

± 1 mm (Κλάση Τ2)

Μήκος ΕΝ 822

± 0,6% ή ± 3 mm (Κλάση L1 ή L2)

Πλάτος ΕΝ 822

± 2 mm (Κλάση W2)

Ορθογωνικότητα ΕΝ 824
Επιπεδότητα ΕΝ 825
Σταθερότητα διαστάσεων υπό εργαστηριακές συνθήκες ΕΝ 1603
Σταθερότητα διαστάσεων υπό καθορισµένες συνθήκες ΕΝ 1604
Απορρόφηση ύδατος ΕΝ 12087
Συντελεστής ατµοπερατότητας ΕΝ 12086
Αντοχή σε εφελκυσµό, κάθετα στις όψεις, σε ξηρά κατάσταση ΕΝ 1607

± 2 mm/m (Κλάση S2)
5 mm (Κλάση P4)
± 0,2% (Κλάση DS(Ν)2)
2% (Επίπεδο DS(70,-)2 ή DS(70,-)1)
Wlp ≤ 0,5 kg/m2
µ ≥ 20
≥ 80 kPa (TR 80) για επικολληµένο / ≥ 100 kPa (TR 100) για µηχανικά
στερεωµένο/επικολληµένο

Αντοχή σε κάµψη ΕΝ 12089
Αντοχή σε διάτµηση ΕΝ 12090
∆ιατµητικός παράγοντας ΕΝ 12090

≥ 50 kPa (BS 50)
ftk ≥ 0,02 MPa
Gm ≥ 1 MPa

ΧPS Blue (EN 13164)
Από εξηλασµένη πολυστερίνη, πιστοποιηµένη ως κατάλληλη για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων.
Ελάχιστες προδιαγραφές (βάσει τεχνικής έγκρισης Συστήµατος MARMOLINE MONOSIS):
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501.1
Θερµική αντίσταση

Σύµφωνα µε τη δήλωση επιδόσεων βάσει ΕΝ 13164 (m2.K)/W

Πάχος ΕΝ 823

± 1 mm (Τ3)

Μήκος ΕΝ 822

± 8 mm

Πλάτος ΕΝ 822

± 8 mm

Ορθογωνικότητα ΕΝ 824
Επιπεδότητα ΕΝ 825
Σταθερότητα διαστάσεων υπό καθορισµένες συνθήκες ΕΝ 1604
Απορρόφηση ύδατος (µερική βύθιση) ΕΝ 1609
Συντελεστής ατµοπερατότητας ΕΝ 12086
Αντοχή σε εφελκυσµό, κάθετα στις όψεις, σε ξηρά κατάσταση ΕΝ 1607
Αντοχή σε διάτµηση ΕΝ 12090
∆ιατµητικός παράγοντας ΕΝ 12090
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Κλάση E (µε πλάκες πυκνότητας έως 33 kg/m3)

≤ 5 mm/m
≤ 6 mm
DS (70,-) 1%, DS(70,90) 1%
< 1,0 kg/m2
µ ≤ 50 (MU 50)
≥ 400 kPa (TR 400)
≥ 0,24 MPa
≥ 6,7 MPa

Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

EPS (∆ιογκωµένη Πολυστερίνη)
XPS (Εξηλασµένη Πολυστερίνη)
MW (Πετροβάµβακας)

EPS White - Grey

XPS Blue

MW

MW (EN 13162)
Από πετροβάµβακα, πιστοποιηµένο ως κατάλληλο για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων. Για ιδιαίτερες απαιτήσεις κτιρίων, σε ηχοαπορρόφηση και
αντίσταση στην φωτιά. Ελάχιστες προδιαγραφές (βάσει τεχνικής έγκρισης Συστήµατος MARMOLINE MONOSIS):
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501.1
Θερµική αντίσταση

Κλάση A1 (µε πλάκες πυκνότητας έως 120 kg/m3)
Σύµφωνα µε τη δήλωση επιδόσεων βάσει ΕΝ 13162 (m2.K)/W

Πάχος ΕΝ 823

Κλάση Τ5

Μήκος ΕΝ 822

± 2%

Πλάτος ΕΝ 822

± 1,5%

Ορθογωνικότητα ΕΝ 824

≤ 5 mm/m

Επιπεδότητα ΕΝ 825

≤ 6 mm

Σταθερότητα διαστάσεων υπό καθορισµένη θερµοκρασία ΕΝ 1604

DS(70,-)

Σταθερότητα διαστάσεων υπό καθορισµένη θερµοκρασία
και υγρασία ΕΝ 1604

DS(70,90)

Απορρόφηση ύδατος (µερική βύθιση) ΕΝ 1609

< 1 kg/m2

Συντελεστής ατµοπερατότητας ΕΝ 12086

µ ≤ 1,0

Αντοχή σε εφελκυσµό, κάθετα στις όψεις, σε ξηρά κατάσταση ΕΝ 1607

≥ 10 kPa (TR10)

Αντοχή σε εφελκυσµό, κάθετα στις όψεις, σε υγρή κατάσταση ΕΝ 1607

≥ 5 kPa

∆υναµική ακαµψία ΕΝ 29052-1

SD20

Αντίσταση στη ροή του αέρα ΕΝ 29053

AFr60

21

Στεγάνωση / Υγροµόνωση

GTL 30
Θερµοµονωτικό ελαφρύ κονίαµα δαπέδου 5 - 20 cm
“Ελαφρύ και θερµοµονωτικό γέµισµα - αλφάδιασµα δαπέδων”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, διαβαθµισµένα αδρανή από µάρµαρο
∆ιονύσου, ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες και τη βελτίωση των ρεολογικών
του ιδιοτήτων, και κόκκους πολυστερίνης που προσδίδουν θερµοµόνωση και µειώνουν το βάρος. ∆εν περιέχει
ασβέστη. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό. Έτσι µειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρµογής.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για γέµισµα, αλφάδιασµα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιµη τελική επιφάνεια για
τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (µπαλκόνια, δώµατα, ταράτσες, κ.λπ.). ∆ε ρηγµατώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Παρέχει
σηµαντική θερµοµόνωση, και λόγω του µικρότερου βάρους του µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου
απαιτούνται µεγάλα πάχη γεµίσµατος. Το συνιστώµενο ελάχιστο πάχος εφαρµογής είναι τα 5 εκατοστά. ∆εν συνιστάται
σε χώρους βιοµηχανικών χρήσεων π.χ. αποθήκες, parking, και γενικά όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν µεγάλα φορτία
και υψηλές καταπονήσεις.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 12 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 30 kg. • Σε παλέτα των 1.350 kg, 45 χάρτινοι σάκοι των 30 kg.
• Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

TL 2
Θερµοµονωτικός ελαφρύς σοβάς βασικής στρώσης
“Ελαφρύ, πολυχρηστικό, µονωτικό αποτέλεσµα”
Περιγραφή: Έτοιµο, βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρικής
διαβάθµισης από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου, ειδικά πρόσθετα και κόκκους πολυστερίνης που προσδίδουν θερµοµονωτικές ιδιότητες και µειώνουν το βάρος του υλικού. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό. Έτσι µειώνεται στο ελάχιστο ο
χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρµογής.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως βασική στρώση σοβά (λάσπωµα ή «χοντρό») σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, δηµιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην
οποία θα περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισµα µαρµάρου). Με τη χρήση του TL 2 τόσο εσωτερικά όσο και
εξωτερικά, επιτυγχάνουµε θερµοµόνωση σε νέες ή παλαιές κατασκευές, ή αυξάνουµε την ήδη υπάρχουσα θερµοµόνωση των κτιρίων. Xάρη στο ελαφρύτερο βάρος του, σε σχέση µε τον σοβά βασικής στρώσης, επιτυγχάνεται µείωση
των φορτίων στις τοιχοποιίες της κατασκευής. Κατάλληλο και για την κατασκευή οδηγών από λάσπη. Εφαρµόζεται
πάνω σε τούβλα, τσιµεντόλιθους, στοιχεία ποροµπετόν, επιφάνειες σκυροδέµατος (κολώνες - ταβάνια - δοκάρια, κ.λπ.)
πέτρα, θερµοµονωτικές πλάκες και λοιπά υλικά, αφού έχει απαραίτητα προηγηθεί εφαρµογή του πεταχτού σοβά (SV
1). Σε ιδιαίτερα δύσκολες επιφάνειες, όπως εµφανές µπετόν, απαιτείται προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 10 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 30 kg. • Σε παλέτα των 1.350 kg, 45 χάρτινοι σάκοι των 30 kg.
• Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.
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MS 33
∆ιαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό χωρίς διαλύτες
“Στεγανώνει και προστατεύει όλα τα απορροφητικά υλικά”
Περιγραφή: ∆ιαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό απορροφητικών επιφανειών, µε µεγάλη δυνατότητα διείσδυσης.
Είναι έτοιµο προς χρήση και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την στεγάνωση και προστασία των κοινών και των έγχρωµων τσιµεντούχων σοβάδων,
αλλά και σε κάθε άλλη απορροφητική επιφάνεια όπως σκυρόδεµα, κεραµίδια, τσιµεντοκονίες, µωσαϊκά ταρατσών,
απορροφητικά πετρώµατα, φυσικούς λίθους κ.λπ. Προστατεύει τα δάπεδα, και τα αγυάλιστα µάρµαρα από το νερό και
τους ρύπους. Προστατεύει τα φυσικά χρώµατα των σοβάδων και των φυσικών πετρωµάτων χωρίς να ξεφλουδίζει και
να γυαλίζει. Σταθεροποιεί την απόχρωση των έγχρωµων τσιµεντούχων επιχρισµάτων, η οποία δεν σκουραίνει πλέον
µετά τη διαβροχή. Στεγανοποιεί και προστατεύει τους αρµούς στα πλακίδια.
Κατανάλωση: Χρησιµοποιήστε 0,2 - 1,0 kg/m2 , ανάλογα µε την επιφάνεια.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά µπιτόνια 5 kg και 20 kg, • Σε παλέτα 300 kg, 60 µπιτόνια των 5 kg.
• Σε παλέτα 480 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg.

MST 11
Μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού
“∆ιεισδυτικό και ισχυρό, για σίγουρο τελικό αποτέλεσµα.”
Περιγραφή: Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού για την προετοιµασία των επιφανειών πριν το βάψιµο. ∆ιαφέρει
σηµαντικά έναντι των κοινών ασταριών, διότι τα σωµατίδια της ρητίνης είναι δέκα φορές µικρότερα, µε αποτέλεσµα να
διεισδύει βαθιά µέσα στην επιφάνεια του υποστρώµατος και να δηµιουργεί καλύτερη αγκύρωση.
Χρήσεις: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και
δηµιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόµενης στρώσης σοβά ή του χρώµατος µε το υπόστρωµα αποτρέποντας το
ξεφλούδισµα. Εφαρµόζεται σε παλαιές ή νέες επιφάνειες, όπως: σοβάς, σπατουλαριστοί τοίχοι µπετόν. Ισχυροποιεί και
σταθεροποιεί πορώδεις επιφάνειες που θα βαφούν µε πλαστικό ή ακρυλικό χρώµα. Λόγω της µείωσης της απορροφητικότητας του υποστρώµατος βελτιώνεται ο απαιτούµενος χρόνος βαφής και αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώµατος. Χρησιµοποιείται επίσης σαν αστάρι στις επιφάνειες που πρόκειται να επιχριστούν µε έγχρωµο σοβά, έτσι ώστε να
µειώνεται η απορροφητικότητα του υποστρώµατος και ο έγχρωµος σοβάς να στεγνώνει οµοιόµορφα.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 1 kg ανά 10 έως 15 m2.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά µπιτόνια 5 kg ,10 kg και 20 kg. • Σε παλέτα των 300 kg, 60 µπιτόνια των 5 kg.
• Σε παλέτα των 400 kg, 40 µπιτόνια των 10 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg.

MST 22
Αστάρι πρόσφυσης ταράτσας
“Άριστη πρόσφυση, άριστη προετοιµασία”
Περιγραφή: Έτοιµο προς χρήση αστάρι που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώµατος µε τις επόµενες
στρώσεις επαλειφόµενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID).
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόµενων ελαστοµερών
στεγανωτικών AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID σε επιφάνειες όπως σκυρόδεµα, σοβά, γυψοσανίδες, κ.λπ.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 150 - 200 gr/m2 ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά µπιτόνια 5 kg και 20 kg. • Σε παλέτα των 300 kg, 60 µπιτόνια των 5 kg.
• Σε παλέτα των 480 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg.
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Aquata Elastic
Ελαστικό και εύκαµπτο, στεγανωτικό κονίαµα δύο συστατικών
πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1504-2
“Άριστο υγροµονωτικό και στεγανωτικό κονίαµα, κατάλληλο για πόσιµο νερό”
Περιγραφή: Ελαστικό και εύκαµπτο τσιµεντοειδές κονίαµα δύο συστατικών, Α σκόνη, Β ακρυλικό
πολυµερές µε ειδική σύνθεση που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια ερευνών της MARMOLINE και πιστοποιήθηκε για πόσιµο νερό.
Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για: • Υγροµόνωση σκυροδέµατος. • Προστασία του σκυροδέµατος από την
ενανθράκωση. • Επικάλυψη υγροµόνωσης σε οροφές µε χρήση πλέγµατος όπου είναι απαραίτητο.
• Στεγανοποίηση υπογείων, δεξαµενών νερού και πισινών (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). • Προϊόν
κατάλληλο για επαφή µε νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (EN 14944-1). • Στεγανοποίηση θεµελίων, τοιχοποιίας, πλακών.
Κατανάλωση: Για επικάλυψη πάχους 1mm απαιτείται 1,65 µίγµατος ανά m2.
Τρόπος διάθεσης:
(Συστατικό Α): • Σακί 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
(Συστατικό Β): • ∆οχείο 8,75 kg. • Σε παλέτα των 525 kg, 60 δοχεία των 8,75 kg.

Aquata
Σφραγιστικό ταχείας πήξης
“Άµεση σφράγιση διαρροών. Εξαιρετικό για στηρίξεις, αγκυρώσεις, πακτώσεις”
Περιγραφή: Έτοιµο, γκρι, υπέρ ταχείας πήξης βιοµηχανικό επισκευαστικό κονίαµα, µε αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση µε το υπόστρωµα, την ακαριαία πήξη και τις
µεγάλες µηχανικές αντοχές.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άµεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγµές, τρύπες και
αρµούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόµους, δεξαµενές, βόθρους, σήραγγες, υπόγειους χώρους,
θεµέλια, κ.λπ. Έχει αποδειχτεί ιδανικό για στηρίξεις και αγκυρώσεις σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και όπου αλλού
απαιτείται άµεση και δυνατή στήριξη και επισκευή.
Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1 lit σκληρυµένου µίγµατος χρειάζεται περίπου 1,6 kg AQUAΤΑ.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία 1 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, κούτες των 12 τεµαχίων.

Aquata 240 (πρ. WS 240)
Στεγανωτικό τσιµεντοειδές επαλειφόµενο κονίαµα
“Μονώνει και στεγανώνει, εύκολα και οικονοµικά”
Περιγραφή: Ενός συστατικού στεγανοποιητικό κονίαµα µε τροποποιηµένα πολυµερή για τη στεγανοποίηση του
υποστρώµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σκέτο µε απλή ανάµιξη µε νερό ή σε συνδυασµό µε τη ρητίνη MARMOLINE
MP 20, όταν απαιτείται υψηλή στεγάνωση και ελαστικότητα.
Χρήσεις: Για την στεγάνωση στοιχείων σκυροδέµατος τοιχοποιίας και σοβά. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις από απλή
υγρασία µέχρι νερό υπό πίεση. Κατάλληλο για στεγάνωση των υπογείων τοιχίων εσωτερικά και εξωτερικά πριν την
επιχωµάτωση (επισκευαστικά ή προληπτικά), ζαρντινιέρων, δεξαµενών, πισινών κ.λπ. Επαλείφεται σε κάθετες και
επίπεδες επιφάνειες από µπετόν, πέτρα, τούβλα, τσιµεντόλιθους, σοβάδες, ποροµπετόν, κ.λπ. που πρόκειται να επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια ή µάρµαρα. Προσφύεται άριστα στο υπόστρωµα. Για αυξηµένες απαιτήσεις ελαστικότητας
συνιστάται η προσθήκη της ακρυλικής ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 3 kg κονιάµατος ανά m2 πάχους 2 mm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 5 kg & 25 kg. • Σε παλέτα των 960 kg, 48 χαρτοκιβώτια των 20 kg.
• Σε παλέτα των 1.350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
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Aquata Seal 100 (πρ. Roof Seal 100)
Ελαστοµερές επαλειφόµενο στεγανωτικό δωµάτων
“Κρατά µακριά την υγρασία και το νερό”
Περιγραφή: Έτοιµο, χωρίς διαλύτες, ελαστοµερές δωµάτων, µε εξαιρετική πρόσφυση σε οποιαδήποτε οικοδοµική
επιφάνεια. Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγµές που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρµογής, δηµιουργώντας µία
ελαστική στεγανή αδιαπέραστη µεµβράνη από το νερό, χωρίς να δηµιουργεί µατίσεις.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλκονιών, τσιµεντοκονιών, τοίχων κ.λπ.
Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία 5 kg και 13 kg. • Σε παλέτα 300 kg, 60 δοχεία των 5 kg.
• Σε παλέτα 429 kg, 33 δοχεία των 13 kg.

Aquata Seal 200 Hybrid (πρ. Roof Seal 200 Hybrid)
Στεγανωτική επαλειφόµενη µεµβράνη υβριδικής βάσης
“Εξαιρετική στεγάνωση υψηλών απαιτήσεων”
Περιγραφή: Έτοιµο επαλειφόµενο στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης µε ελαστοµερείς ρητίνες, ενός συστατικού.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την ισχυρή στεγανοποίηση δωµάτων, µπαλκονιών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων,
κ.λπ. Αποτελεί εγγύηση για την τοπική και άρρηκτη στεγάνωση µικρορωγµών σε επιφάνειες δωµάτων, καθώς και σε
τεχνικά έργα.
Κατανάλωση: 1 - 1,5 kg/m2 ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία 5 kg και 13 kg. • Σε παλέτα 300 kg, 60 δοχεία των 5 kg.
• Σε παλέτα 429 kg, 33 δοχεία των 13 kg.

Aquata PU 35 (πρ. PU 35)
Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
“Ένα σφραγιστικό σε άπειρες εφαρµογές”
Περιγραφή: Ελαστοµερές σφραγιστικό αρµών, ενός συστατικού, µε βάση την πολυουρεθάνη, σε µορφή θιξοτροπικής
πάστας. Μετά την επαφή του µε τον ατµοσφαιρικό αέρα µετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική µάζα. ∆ιατίθεται σε
λευκό και γκρι.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις σε οικοδοµικές εφαρµογές, σε βιοµηχανικές εφαρµογές,
σε εφαρµογές σε πλοία και σε αυτοκίνητα. Μετά τον πολυµερισµό του µπορεί να βαφεί µε τα περισσότερα συνήθη
συστήµατα βαφής. Έχει ικανότητα πρόσφυσης στα περισσότερα πορώδη ή µη πορώδη υποστρώµατα όπως: Σκυρόδεµα, κεραµικά, γυαλί, ξύλο, αλουµίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανιζέ ή βαµµένο µέταλλο, σκληρό πλαστικό ή ελαστικό.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε φυσίγγια αλουµινίου των 310 ml. • Σε κιβώτια των 25 τεµαχίων.
• Σε λουκάνικα των 600 ml. • Σε κιβώτια των 15 τεµαχίων.

ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
—

Aquata Seal
“Η Σφραγίδα στη Στεγάνωση”
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Thermofoam 2 Seal
Αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση
θερµοµονωτικών πλακών EPS - XPS
“Εξαιρετική πρόσφυση, εύκολη εφαρµογή”
Περιγραφή: Κόλλα-αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού / χειρός ενός συστατικού, χαµηλής διόγκωσης, χωρίς διαλύτες,
για επαγγελµατική χρήση. To προϊόν στεγνώνει όταν εκτίθεται στην υγρασία του ατµοσφαιρικού αέρα. Έχει εξαιρετική
πρόσφυση σε σοβά, τσιµέντο, τούβλο, ξύλο, HDF, µέταλλο, άσφαλτο κ.λπ.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών από πολυστερίνη σε συστήµατα εξωτερικής
θερµοµόνωσης. Η κόλλα THERMOFOAM 2 SEAL δεν υποκαθιστά τη µηχανική στήριξη των πλακών µε κατάλληλα
πλαστικά βύσµατα, η οποία είναι απαραίτητη.
Τρόπος διάθεσης: • Σε φιάλες των 830 ml. • Σε κιβώτια των 12 τεµαχίων.

Foam 2 Seal
Αφρός πολυουρεθάνης
“«Κλείνει» κάθε ανάγκη µόνωσης”
Περιγραφή: Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που πολυµερίζεται µε την ατµοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη
πρόσφυση σε ξύλο, τσιµέντο, πέτρες, µέταλλα, κ.λπ. Μια φιάλη µπορεί να δώσει απόδοση µέχρι και 45 λίτρα πολυµερισµένου αφρού (εξαρτάται από τη θερµοκρασία την ατµοσφαιρική υγρασία, το διαθέσιµο χώρο για διόγκωση, κ.λπ.). Ο
πολυµερισµένος αφρός είναι ανθεκτικός στην φωτιά και µη τοξικός.
Χρήσεις: • Τοποθέτηση παραθύρων και πορτών. • Τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών. • Γέµισµα τρυπών,
ρωγµών, αρµών και ανοιγµάτων. • Σφράγισµα ανοιγµάτων σε σκεπές και µονωτικά υλικά. • ∆ηµιουργία ηχοµονωτικών
παραπετασµάτων. • Αρµολόγηση και µόνωση κεραµιδιών, χωρισµάτων, κ.λπ. • Γέµισµα τρυπών γύρω από σωλήνες.
Τρόπος διάθεσης: • Σε φιάλες των 750 ml. • Σε κιβώτια των 12 τεµαχίων.

Hi Sil
Σιλικόνη αντιµουχλική
“Κρατάει νερό και υγρασία µακριά”
Περιγραφή: Aντιµουχλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.
∆ε χρωµατίζεται.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για σφράγιση αρµών σε µπανιέρες, νιπτήρες, αλουµίνια, τζάµια, κ.λπ.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά φυσίγγια των 280 ml. • Σε κιβώτια των 25 τεµαχίων.

Connect
Ακρυλική µαστίχη
“Απαντάει σε κάθε απαιτητική ανάγκη”
Περιγραφή: Ακρυλική µαστίχη κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρµών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για το
σφράγισµα ρωγµών, αρµών, κενών και ανοιγµάτων σε διάφορα δοµικά στοιχεία. Κατάλληλη και για ελαφρώς υγρά υποστρώµατα. Επιδέχεται βαφή.
Χρήσεις: • Είναι κατάλληλη για υλικά όπως µπετόν, σοβάς, τούβλα, αλουµίνιο, ξύλο κ.λπ. Χρησιµοποιείται για αρµούς τέτοιων υλικών σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους π.χ.: Για παράθυρα και περβάζια. Για κάσες κουφωµάτων. Για κουφώµατα αλουµινίου. Για ρωγµές σε τοίχους και στέγες.
• ∆εν είναι κατάλληλη για αρµούς που είναι µόνιµα εµβαπτισµένοι σε νερό (π.χ. δεξαµενές), ή σε αρµούς που υπόκεινται σε µεγάλες θερµοκρασιακές
µεταβολές. • ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε θερµοκρασία µικρότερη από +5°C.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά φυσίγγια των 280 ml. • Σε κιβώτια των 25 τεµαχίων. • Σε λουκάνικα των 600 ml. • Σε κιβώτια των 15 τεµαχίων.
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Ασφαλτικές Μεµβράνες
Πλαστοµερείς _ Ελαστοµερείς

Οι ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Πλαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες (APP modiﬁed).
Ασφαλτικές µεµβράνες µε βασικό συστατικό την άσφαλτο διυλιστηρίου και βασικό πολυµερές το ατακτικό πολυπροπυλένιο (Atactic PolyPropylene).
Η προσθήκη πλαστοµερών ρητινών πολυπροπυλενίου (APP) δηµιουργεί µίγµα περισσότερο πλαστικό και ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες και στην
υπεριώδη ακτινοβολία.
Ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες (SBS modiﬁed).
Ασφαλτικές µεµβράνες µε βασικό συστατικό την άσφαλτο διυλιστηρίου και βασικό πολυµερές το πολυµερισµένο Στυρένιο Βουταδένιο Στυρένιο
(Styrene Butadiene Styrene). Η προσθήκη ελαστοµερών υλικών (SBS) δηµιουργεί µίγµα περισσότερο ελαστικό, µε αποτέλεσµα να µπορεί να παρακολουθεί εύκολα τις τυχόν συστολοδιαστολές που θα προκύψουν ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες. Οι µεµβράνες
έχουν οπλισµό πολυεστερικό (non-woven) ύφασµα που προσδίδει στο τελικό προϊόν καλές µηχανικές αντοχές όπως αντοχή σε εφελκυσµό, διάτρηση,
δυναµική και στατική πίεση.
Η επικάλυψη των µεµβρανών, που προορίζονται για τελική στρώση ενός υγροµονωτικού συστήµατος, προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες και βοηθά
στην αύξηση της διάρκειας ζωής της µεµβράνης. Οι πλαστοµερείς (APP) και ελαστοµερείς (SBS) ασφαλτικές µεµβράνες, χρησιµοποιούνται για:
• Στεγανοποίηση επιπέδων (βατών ή µη βατών). • Στεγανοποίηση µεταλλικών σκεπών. • Στεγανοποίηση κεκλιµένων δωµάτων. • Επαναστεγάνωση
δωµάτων. • Στεγανοποίηση θεµελιώσεων, υπογείων κατασκευών. • Στεγανοποίηση γεφυρών και parking.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
(ΑΡΡ)

BENEGUM PFF

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
(SBS)

BENEGUM MINERAL PM4F

BENEDIEN MINERAL PM4F

EN
13707:2004+A2:2009
Ενισχυµένες ασφαλτικές
µεµβράνες για τη
στεγάνωση στέγης
Για χαµηλές και µεσαίες
στρώσεις µε µόνιµη
βαριά προστασία

EN
13707:2004+A2:2009
Ενισχυµένες ασφαλτικές
µεµβράνες για τη
στεγάνωση στέγης
Για επιφανειακές
στρώσεις

EN
13707:2004+A2:2009
Ενισχυµένες ασφαλτικές
µεµβράνες για τη
στεγάνωση στέγης
Για επιφανειακές
στρώσεις

EN
13707:2004+A2:2009
Ενισχυµένες ασφαλτικές
µεµβράνες για τη
στεγάνωση στέγης
Για επιφανειακές
στρώσεις

EN
13707:2004+A2:2009
Ενισχυµένες ασφαλτικές
µεµβράνες για τη
στεγάνωση στέγης
Για επιφανειακές
στρώσεις

∆ιαστάσεις ρολού (m x m)
EN 1848-1

1 x 10

1 x 10

1 x 10

1 x 10

1 x 10

Βάρος µεµβράνης (kg/m2)
EN 1848-1

4,0

4,0

4,5

4,0

4,5

Πολυεστέρας
Πολυαιθυλένιο
Πολυαιθυλένιο

Πολυεστέρας
Ορυκτή ψηφίδα
Πολυαιθυλένιο

Πολυεστέρας
Ορυκτή ψηφίδα
Πολυαιθυλένιο

Πολυεστέρας
Ορυκτή ψηφίδα
Πολυαιθυλένιο

Πολυεστέρας
Ορυκτή ψηφίδα
Πολυαιθυλένιο

120

120

120

100

100

-5

-5

-5

-20

-20

500 / 300

500 / 300

500 / 300

650 / 600

650 / 600

35 / 35

35 / 35

35 / 35

40 / 40

40 / 40

Αντοχή στη διάτρηση (N/5cm) L / T
EN 12310-1

120 / 150

120 / 150

120 / 150

160 / 180

160 / 180

Αντοχή στη στατική πίεση (kg) Α/Β
EN 12730:2001

10 / 20

10 / 20

10 / 20

15 / 20

15 / 20

Ευρωπαϊκά Πρότυπα & Χρήσεις:

Οπλισµός
Άνω επικάλυψη
Κάτω επικάλυψη
Αντοχή στη θερµοκρασία (⁰C)
EN 1110

Ευκαµψία στο κρύο (⁰C)
EN 1109

Αντοχή σε εφελκυσµό (Ν/5cm) L / T
EN 12311-1

Επιµήκυνση στη θραύση (Ν/5cm) L / T
EN 12311-1

27

Ασφαλτικά

Bituprimer
Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης
“Ισχυρή πρόσφυση για απαιτητικές επιφάνειες”
Περιγραφή: Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι, µε ειδικά επεξεργασµένη άσφαλτο και διαλύτες. Έχει πολύ ισχυρή
πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, µέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο ή γυψοσανίδα.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεµα και µέταλλο όπως δωµάτων,
υπογείων τοιχίων, θεµελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαµενών (από σκυρόδεµα ή µεταλλικών). Επίσης
χρησιµοποιείται ως αστάρι, για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών, αραιωµένο κατά 20% µε βενζίνη. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή
εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.
Κατανάλωση: 0,3 - 0,5 lt/m2, ανά στρώση, ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Τρόπος διάθεσης: Σε µεταλλικά δοχεία των 1, 5 & 20 λίτρων.

Bitucoat
Ασφαλτικό γαλάκτωµα νερού
“Στην αρχή γαλάκτωµα, µετά µεµβράνη”
Περιγραφή: Ασφαλτικό γαλάκτωµα νερού. Στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δηµιουργεί προστατευτική µεµβράνη.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεµα, µε ή χωρίς οπλισµό (υαλόπλεγµα) µεταξύ των
στρώσεων. Αραιωµένο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αστάρι για τη δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.
Κατανάλωση: Περίπου 0,5 kg/m2 σαν αστάρι και περίπου 0,6 kg/m2 για στεγάνωση, ανά στρώση, ανάλογα µε το
είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Τρόπος διάθεσης: Σε πλαστικά δοχεία των 18 κιλών.

28

Ασφαλτικά

Bitubond
Αστάρι ασφαλτικών µεµβρανών
“Τέλεια πρόσφυση για απαιτητικές επιφάνειες”
Περιγραφή: Ασφαλτικό αστάρι (βερνίκι), υψηλών προδιαγραφών, µε βάση την οξειδωµένη άσφαλτο και διαλύτες.
Χρήσεις: Υλικό για την επικόλληση ασφαλτικών µεµβρανών αλλά και αντιδιαβρωτικό µεταλλικών επιφανειών. Έχει
τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, ξύλο, πέτρα, τούβλο, πάνω στις οποίες δηµιουργεί
σκληρή στεγανωτική προστατευτική µεµβράνη. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε
επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.
Κατανάλωση: 0,3 - 0,5 lt/m2, ανά στρώση, ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Τρόπος διάθεσης: Σε µεταλλικά δοχεία των 20 λίτρων.

Bitumastic
Ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη
“Άψογη σφράγιση και στεγάνωση”
Περιγραφή: Παχύρευστη ελαστοµερής ασφαλτική µαστίχη, µε βάση πολυµερή ενισχυµένα µε ίνες, άσφαλτο και
διαλύτες. Εφαρµόζεται εν ψυχρώ.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για πλήρωση - σφράγιση αρµών, ρωγµών, χαραγών γωνιών συναρµογής στο σκυρόδεµα,
σε ξύλινες κατασκευές και στην τοιχοποιία. Εφαρµόζεται και σε κάθετους αρµούς µικρού ανοίγµατος. Χρησιµοποιείται
επίσης για κόλληση ασφαλτικών µεµβρανών, που η επιφάνειά τους έχει επικάλυψη χαλαζιακής άµµου, ασφαλτόχαρτων, κ.λπ. Συνεργάζεται άψογα µε επιφάνειες από σκυρόδεµα, ελαφροµπετόν, ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα.
Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.
Κατανάλωση: 0,10 - 0,15 lt/τρέχον µέτρο αρµού, διαστάσεων 1 cm x 1 cm.
Τρόπος διάθεσης: Σε µεταλλικά δοχεία των 5 & 20 λίτρων.

Alupaste
Ασφαλτικό βερνίκι µε πάστα αλουµινίου
“Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία”
Περιγραφή: Ασφαλτικό βερνίκι αλουµινίου. Είναι µίγµα ειδικά επεξεργασµένης ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και
πάστας αλουµινίου.
Χρήσεις: Εφαρµόζεται κυρίως για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία των ασφαλτικών υλικών (παλαιών και
νέων), κάθε στεγανοποιηµένης επιφάνειας. Επίσης χρησιµοποιείται και για την αντισκωριακή προστασία µεταλλικών
επιφανειών π.χ. σωλήνων, υπόστεγων, µεταλλικών σκεπών ή δεξαµενών. Συνεργάζεται µε επιφάνειες από σκυρόδεµα,
µέταλλο, τούβλο, πέτρα, ξύλο. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες
προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωµένη ή εξηλασµένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.
Κατανάλωση:
• Ασφαλτικές επιφάνειες: 0,125-0,160 lt/m2 ανά στρώση.
• Μεταλλικές επιφάνειες: 0,100-0,130 lt/m2 ανά στρώση.
Τρόπος διάθεσης: Σε µεταλλικά δοχεία 20 λίτρων.
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Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώµατα
Βερνικοχρώµατα & Αστάρια (Νερού & ∆ιαλυτού)
Πατητή Τσιµεντοκονία
Χρώµατα & Βερνίκια Ειδικών Εφαρµογών
Στόκοι Τοιχοποιίας & ∆ιακοσµητικοί
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Flying Colours Interior
Πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση
“Τα όνειρα αποκτούν χρώµα”
Περιγραφή: Πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά µε άριστη καλυπτικότητα και δίνει µια
οµοιόµορφη λεία επιφάνεια µατ βελούδινης υφής.
Χρήσεις: Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή µη νέες επιφάνειες σοβά, µπετόν, γυψοσανίδας, τσιµεντοσανίδας ή για
παλαιές ήδη βαµµένες επιφάνειες.
Κατανάλωση: 13 - 14 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε δοχεία των 750 ml, 3 lt και 10 lt.
• Σε παλέτα των 330 lt, 33 δοχεία των 10 lt.
• Σε παλέτα των 216 lt, 72 δοχεία των 3 lt.
• Σε κιβώτιο των 4,5 lt, 6 τεµάχια των 750 ml.

Uni Paint
Πλαστικό χρώµα
“Κλασσικό µατ”
Περιγραφή: Πλαστικό χρώµα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει µια κλασσική λεία µατ επιφάνεια.
Χρήσεις: Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή µη νέες επιφάνειες σοβά, µπετόν, γυψοσανίδας, τσιµεντοσανίδας ή για
παλαιές ήδη βαµµένες επιφάνειες.
Κατανάλωση: 13 - 14 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε δοχεία των 750 ml, 3 lt και 9 lt.
• Σε παλέτα των 297 lt, 33 δοχεία των 9 lt.
• Σε παλέτα των 216 lt, 72 δοχεία των 3 lt.
• Σε κιβώτιο των 4,5 lt, 6 τεµάχια των 750 ml.
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Flying Colours Exterior
Ακρυλικό χρώµα για εξωτερική χρήση
“Το σπίτι αναπνέει χρώµα”
Περιγραφή: Ακρυλικό χρώµα για εξωτερική χρήση µε άριστη καλυπτικότητα και εξαιρετικές αντοχές. Απλώνεται
εύκολα και δίνει µια επιφάνεια µατ, αδιάβροχη και µε ικανότητα διαπνοής.
Χρήσεις: Κατάλληλο για κάθε είδους επιφάνεια από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα ή για παλαιές ήδη
βαµµένες επιφάνειες.
Κατανάλωση: 12 - 13 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε δοχεία των 750 ml, 3 lt και 10 lt.
• Σε παλέτα των 330 lt, 33 δοχεία των 10 lt.
• Σε παλέτα των 216 lt, 72 δοχεία των 3 lt.
• Σε κιβώτιο των 4,5 lt, 6 τεµάχια των 750 ml.

Uni Paint Acryl
Ακρυλικό τσιµεντόχρωµα
“∆υνατό στις προκλήσεις”
Περιγραφή: Ακρυλικό τσιµεντόχρωµα νερού κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δουλεύεται
εύκολα, επιτρέποντας την διαπνοή της επιφάνειας.
Χρήσεις: Λόγω της ειδικής του σύνθεσης παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαµµένες δοµικές
επιφάνειες, καθώς και σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει µεγάλη καλυπτικότητα και ασυναγώνιστη απόδοση.
Κατανάλωση: 13 - 14 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε δοχεία των 750 ml, 3 lt και 9 lt.
• Σε παλέτα των 297 lt, 33 δοχεία των 9 lt.
• Σε παλέτα των 216 lt, 72 δοχεία των 3 lt.
• Σε κιβώτιο των 4,5 lt, 6 τεµάχια των 750 ml.

Super Paint
Ελαστοµερές µονωτικό χρώµα τοίχων
“3 σε 1. Βάφει, µονώνει και προστατεύει”
Περιγραφή: Ακρυλικό, ελαστοµερές, µονωτικό χρώµα, µεγάλης αντοχής για εξωτερικούς τοίχους.
Χρήσεις: Συνδυάζει τις ιδιότητες του µονωτικού και του χρώµατος σε ένα προϊόν, δηµιουργώντας µια ελαστική
µεµβράνη προστασίας. Εφαρµόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, µπετόν, τσιµεντοσανίδα, συστήµατα
εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Κατανάλωση: Περίπου 10 m2/lt ανά στρώση, ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε δοχεία των 750 ml, 3 lt και 10 lt.
• Σε παλέτα των 330 lt, 33 δοχεία των 10 lt.
• Σε παλέτα των 300 lt, 60 δοχεία των 5 lt.
• Σε κιβώτιο των 4,5 lt, 6 τεµάχια των 750 ml.
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L’ Aqua Primer
Αστάρι νερού πολλαπλών εφαρµογών
“∆υνατή πρόσφυση για σιγουριά στο χρώµα”
Περιγραφή: Υδατοδιαλυτό άοσµο λευκό αστάρι, υψηλής ποιότητας, µε σύνθεση σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Χρήσεις: Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες από ξύλο, µέταλλο (αλουµίνιο, γαλβανιζέ κ.λπ), γυψοσανίδα, PVC κ.λπ. Είναι ιδανικό υπόστρωµα για
το βερνικόχρωµα νερού MARMOLINE L’ AQUA PAINT.
Απόδοση: 8 - 10 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt. • Σε κιβώτιο των 10 lt, 4 τεµάχια των 2,5 lt.
• Σε κιβώτιο των 9 lt, 12 τεµάχια των 750 ml.

L’ Aqua Paint
Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα νερού
“Ανθεκτικό χρώµα για υψηλές απαιτήσεις”
Περιγραφή: Άοσµο υδατοδιαλυτό βερνικόχρωµα νέας τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Χρήσεις: Εφαρµόζεται σε ξύλο, µέταλλο (αλουµίνιο, γαλβανιζέ, κ.λπ.), γυψοσανίδα ή PVC. Κατάλληλο για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους,
οροφές, κ.λπ. και για κάθε µεταλλική ή ξύλινη κατασκευή. Προτείνεται ιδιαίτερα για παιδικά δωµάτια, παιδικούς σταθµούς, σχολεία, νοσοκοµεία, κ.λπ.
Απόδοση: 10 - 12 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt. • Σε κιβώτιο των 10 lt, 4 τεµάχια των 2,5 lt.
• Σε κιβώτιο των 9 lt, 12 τεµάχια των 750 ml.

Metalwood
Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα διαλύτη
“Χρώµα και προστασία µαζί”
Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωµα µε αντισκωριακές ιδιότητες.
Χρήσεις: Κατάλληλο για όλες τις µεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αµαξώµατα, έπιπλα, κ.λπ. Έχει εξαιρετική
αντοχή στο πλύσιµο και το κιτρίνισµα, προσφέροντας ένα τέλειο αποτέλεσµα.
Απόδοση: 13 - 15 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt. • Σε κιβώτιο των 10 lt, 4 τεµάχια των 2,5 lt.
• Σε κιβώτιο των 9 lt, 12 τεµάχια των 750 ml.

Rust Oﬀ
Ταχυστεγνωτό αντισκωριακό αστάρι
“Γρήγορη εφαρµογή, διάρκεια στο χρόνο”
Περιγραφή: Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι, υψηλών αντοχών, για µεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει συνθετικές ρητίνες που του προσδίδουν
εξαιρετική πρόσφυση.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σε µεταλλικές επιφάνειες, παρέχοντας µακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Απόδοση: 8 - 10 m2/lt.
Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt. • Σε κιβώτιο των 10 lt, 4 τεµάχια των 2,5 lt.
• Σε κιβώτιο των 9 lt, 12 τεµάχια των 750 ml.
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Byzantino
Παραδοσιακό χρώµα για τεχνοτροπίες
“Παραδοσιακή χροιά”
Περιγραφή: Φυσικό χρώµα µε βάση τον παλαιωµένο σβησµένο ασβέστη, µε εξαιρετικές αντιµουχλικές ιδιότητες, για
εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Χρήσεις: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε πορώδη νέα επιφάνεια τοίχου η οποία δεν έχει βαφτεί. ∆εν είναι
κατάλληλο για επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρµοστεί ακρυλικό ή άλλο υλικό που τις έχει καταστήσει µη-πορώδεις /
αδιάβροχες (π.χ. «πλαστικό» χρώµα, λαδοµπογιά, κ.λπ.). ∆ιατίθεται σε λευκό ή σε µεγάλο αριθµό αποχρώσεων, βάσει
ειδικού χρωµατολογίου.
Καλυπτικότητα: Περίπου 12 - 14 m2/lt, για κάθε χέρι, ανάλογα µε το υπόστρωµα.
Τρόπος διάθεσης: Σε δοχεία των 3 & 10 λίτρων.

Stucco Veneziano
Ειδικός στόκος παλαιωµένου σβησµένου ασβέστη
“Καλλιτεχνικό αποτέλεσµα”
Περιγραφή: Ειδικός στόκος για τη διακόσµηση εσωτερικών επιφανειών και τη δηµιουργία τεχνοτροπιών. Αποτελείται
από φυσικές ανόργανες ύλες, µαρµαρόσκονη, σβησµένο και παλαιωµένο ασβέστη και ειδικά πρόσθετα που του
προσδίδουν εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και εργασιµότητας.
Χρήσεις: Η τελική επιφάνεια που επιτυγχάνεται έχει γυαλιστερή και λεία υφή και διαπνέει, ενώ δεν προσβάλλεται από
µύκητες / µούχλα. Εάν επιστρωθεί επιπλέον και µε το βερνίκι ειδικού κεριού VELVET WAX, καθίσταται αδιάβροχη και
µπορεί να πλένεται. Το προϊόν διατίθεται σε λευκή βάση η οποία µπορεί να χρωµατιστεί µε τις ανόργανες χρωστικές
MARMOLINE POWDER COLOUR.
Καλυπτικότητα: Περίπου 1 m2/kg.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχεία των 1 και 5 kg. • Σε κιβώτιο των 6 kg, 6 τεµάχια του 1 kg.

Anti-Graﬃti
Γαλάκτωµα Anti-Graﬃti
“Νερό και καθάρισες”
Περιγραφή: Επαλειφόµενο προστατευτικό γαλάκτωµα παραφίνης, που επιτρέπει τον µετέπειτα εύκολο καθαρισµό
των επιφανειών από γκράφιτι, αφίσες και άλλους περιβαλλοντικούς και λοιπούς ρύπους.
Χρήσεις: Εφαρµόζεται σε τοίχους - προσόψεις κτιρίων, επιφάνειες µνηµείων, κ.λπ. ∆εν επηρεάζει την όψη των
επιφανειών και έχει αξιοσηµείωτη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 100 - 200 ml/m2 ανάλογα µε την απορροφητικότητα και οµαλότητα της
επιφάνειας.
Τρόπος διάθεσης: Σε δοχεία των 3 lt.
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VELVET DECO SUPERIA

Λεπτόκοκκη ∆ιακοσµητική Πατητή Τσιµεντοκονία

“Μεγάλη
Ελαστικότητα”
—
“Πολύ Λεία
Επιφάνεια”

1

Ελαστική Βάση
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2

Ρητίνη

3

Τελική Λεπτή Στρώση

Πατητή Τσιµεντοκονία

Velvet Deco Superia
Λεπτόκοκκη ∆ιακοσµητική Πατητή Τσιµεντοκονία
“Βελούδινο αποτέλεσµα, προστασία από ρωγµές, µεγάλη διάρκεια ζωής”

1 FLEX

2 RESIN

3 FINISH

Περιγραφή: Λεπτόκοκκη διακοσµητική πατητή τσιµεντοκονία. Έτοιµο προς χρήση σύστηµα ρητινούχων κονιαµάτων
µε βάση το λευκό τσιµέντο υψηλών αντοχών. Περιέχει ειδικής κοκκοµετρίας, άριστα επιλεγµένα αδρανή και βελτιωτικά
πρόσθετα, για την επίτευξη αντοχών στην τριβή. Το σύστηµα αποτελείται από τα εξής υλικά:
1 FLEX: Βάση πατητής τσιµεντοκονίας
2 RESIN: Ρητίνη
3 FINISH: Τελική στρώση
Χρήσεις: Οι χρωστικές πούδρες POWDER COLOUR αποδίδουν στο προϊόν πληθώρα χρωµατικών αποχρώσεων. Το
σύστηµα πατητής τσιµεντοκονίας VELVET DECO SUPERIA, χρησιµοποιείται για την αισθητική ανακαίνιση σε εσωτερικές & εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων, τόσο για δάπεδα όσο και για τη διακόσµηση τοίχων, προσφέροντας: ιδιαίτερα
λεία τελική επιφάνεια, µεγάλη ελαστικότητα και δυνατότητα εφαρµογής βερνικιού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το
σύστηµα είναι κατάλληλο για εφαρµογές τόσο σε επιφάνειες από λείο µπετόν, όσο και σε παλιές επιφάνειες από παλιό
πλακάκι, παλιά µωσαϊκά, παλιές στρώσεις µαρµάρων, σοβά, µε την κατάλληλη προεργασία ανάλογα το υπόστρωµα, σε
συνδυασµό µε το χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT.
Κατανάλωση:
1 FLEX: Περίπου 1,25 kg/m2 ανά mm στρώσης (συνολικό πάχος ως 3 mm).
3 FINISH: Περίπου 0,6 kg/m2 ανά στρώση.
Τρόπος διάθεσης:
1 FLEX:
• Σακί 25 kg. • Παλέτα 60 χαρτόσακοι 1.500 kg.
• Σακί 5 kg. • Παλέτα 48 χαρτοκιβώτια (4 x 5 kg) 960 kg.
2 RESIN:
• ∆οχείο 5 kg. • Παλέτα 60 δοχεία 300 kg.
• ∆οχείο 1 kg. • Παλέτα 480 δοχεία 480 kg.
3 FINISH:
• Σακί 20 kg. • Παλέτα 48 χαρτόσακοι 960 kg.
• Σακί 5 kg. • Παλέτα 48 χαρτοκιβώτια (4 x 5 kg) 960 kg.
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Velvet Deco
Πατητή τσιµεντοκονία για δάπεδα και τοίχους
µε χαλαζιακά
“Νέο look: η παραδοσιακή δουλειά στη µοντέρνα, βιοµηχανική εκδοχή της”
Περιγραφή: Έτοιµο προς χρήση, βιοµηχανικό, ρητινούχο κονίαµα ενός συστατικού, µε βάση το γκρι και το λευκό τσιµέντο υψηλών αντοχών. Περιέχει
ειδικής κοκκοµετρίας, άριστα επιλεγµένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα, για την επίτευξη αντοχών στην τριβή. Παράγεται σε 2 διαφορετικές
κοκκοµετρίες WALL (λεπτόκοκκη) και FLOOR (χονδρόκοκκη) και σε δύο χρώµατα βάσης, λευκό και γκρι. Οι χρωστικές πούδρες MARMOLINE POWDER
COLOUR αποδίδουν στην πατητή τσιµεντοκονία πληθώρα χρωµατικών αποχρώσεων.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την αισθητική ανακαίνιση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων, τόσο για δάπεδα όσο και για τη
διακόσµηση τοίχων. Είναι κατάλληλο για εφαρµογές τόσο σε επιφάνειες από λείο µπετόν, όσο και σε παλιές επιφάνειες από παλιό πλακάκι, παλιά
µωσαϊκά, παλιές στρώσεις µαρµάρων, σοβά, µε την κατάλληλη προεργασία ανάλογα το υπόστρωµα, σε συνδυασµό µε το χαλαζιακό αστάρι
MARMOLINE PRO CONTACT. Βρίσκουν εφαρµογή σε καταστήµατα και οικίες σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, µπάνια, σκάλες,
κουζίνες, κτιστά κρεβάτια, ντουζιέρες, κ.λπ.
Κατανάλωση: Περίπου 1,25 kg κονιάµατος ανά m2 για κάθε στρώση πάχους 1 mm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
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Powder Colour
Φυσική χρωστική σε µορφή πούδρας
“8 χρώµατα, πολλαπλές αποχρώσεις, άπειροι συνδυασµοί”
Περιγραφή: Φυσικές οικολογικές χρωστικές, προερχόµενες από φυσικά οξείδια µετάλλων ακίνδυνα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
∆ιατίθενται σε πολλά βασικά χρώµατα, µε τα οποία µπορείτε να δηµιουργήσετε απεριόριστο αριθµό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.
Χρήσεις: Χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό λευκών τσιµεντοειδών κονιαµάτων, όπως της πατητής τσιµεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO,
των σοβάδων µιας στρώσης SV 60, SV 100, BP 115, SV 010, ή των σοβάδων τελικής στρώσης SV3, FP 140, επιτυγχάνοντας ένα έγχρωµο αποτέλεσµα
διαρκείας το οποίο δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και το εξωτερικό περιβάλλον.
Κατανάλωση: Εξαρτάται από την απόχρωση που ο χρήστης θέλει να επιτύχει.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε δοχεία των 250 gr.
• Σε κιβώτιο των 1,5 kg, 6 τεµάχια των 250 gr.

Powder Colour Αποχρώσεις

Black

Brown

Green
Beige
Brown
Yellow
Ochre

Blue

Red

White
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Velvet Primer
Αστάρι για βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας
“Για δυνατή πρόσφυση”
Περιγραφή: Επαλειφόµενο διαφανές αστάρι νερού για δυνατή πρόσφυση.
Χρήσεις: Βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού νερού VELVET LIQUID S σε απορροφητικά υποστρώµατα όπως η πατητή τσιµεντοκονία.
Κατανάλωση: 150 - 200 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα και οµαλότητα της επιφάνειας.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχεία 1 lt και 5 lt. • Σε κιβώτιο των 12 lt, 12 τεµάχια του 1 lt.

Velvet Wax
Κερί για αδιαβροχοποίηση & προστασία
“∆ίνει αντοχή και οµορφιά”
Περιγραφή: ∆ιαφανές κερί για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την προστατευτική επικάλυψη απορροφητικών επιφανειών, όπως πατητής τσιµεντοκονίας VELVET DECO, ή επιφανειών
βαµµένων µε το χρώµα ασβέστη BYZANTINO. Με την επικάλυψη αυτή οι επιφάνειες αποκτούν υδατοαπωθητικές ιδιότητες.
Κατανάλωση: 150 - 250 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα και οµαλότητα της επιφάνειας.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχείο 1 lt. • Σε κιβώτιο των 12 lt, 12 τεµάχια του 1 lt.

Velvet Liquid
Ακρυλικό βερνίκι εµποτισµού
“Αναδεικνύει τα φυσικά χρώµατα της πατητής τσιµεντοκονίας και της πέτρας”
Περιγραφή: Ακρυλικής βάσης διαφανές (µατ) βερνίκι εµποτισµού και προστασίας από λάδια και ρύπους. Κατάλληλο σε εφαρµογές πατητής τσιµεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις UV ακτίνες. ∆εν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των επιφανειών της πατητής διακοσµητικής τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να µην την ποτίζουν και να είναι εύκολος ο καθαρισµός τους µε ήπια οικιακά καθαριστικά.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώµατα.
Κατανάλωση: Περίπου 1 lt ανά 5 έως 8 m2 αναλόγως το υπόστρωµα και την απορροφητικότητά του.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχεία 1 lt και 5 lt. • Σε κιβώτιο των 12 lt, 12 τεµάχια του 1 lt.

Velvet Liquid S
∆ιαφανές σατινέ βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας
“Στεγανώνει και προστατεύει”
Περιγραφή: Επαλειφόµενο διαφανές σατινέ βερνίκι νερού, ακρυλικής πολυουρεθάνης.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για στεγανοποίηση και προστασία των επιφανειών της διακοσµητικής πατητής τσιµεντοκονίας VELVET DECO, αλλά και
άλλων οικοδοµικών υλικών όπως έγχρωµου σοβά, εµφανούς διακοσµητικού σκυροδέµατος, κ.λπ.
Κατανάλωση: 60 - 90 gr/m2, ανά χέρι και απαιτούνται 1 - 2 χέρια.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχεία 1 lt και 5 lt. • Σε κιβώτιο των 12 lt, 12 τεµάχια του 1 lt.

42

Στόκοι Τοιχοποιίας

Velvet Liquid P.U.
Πολυουρεθανικό προστατευτικό βερνίκι - σατινέ
“∆ιακοσµητικό ανθεκτικό βερνίκι πατητής τσιµεντοκονίας”
Περιγραφή: ∆ιαφανής, αλειφατικής βάσεως πολυουρεθάνη, ενός συστατικού χωρίς διαλύτες µε σατινέ / µατ φινίρισµα. Κατά την εφαρµογή πολυµερίζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και δηµιουργεί µια ενιαία ελαστική υδρόφοβη µεµβράνη, δίνοντας στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στην
τριβή και σε άλλες καταπονήσεις. Είναι ανθεκτική στη UV ακτινοβολία.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσµητικής πατητής τσιµεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO.
Λόγω των ιδιοτήτων του βρίσκει επίσης εφαρµογή σε δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες οικιών και γραφείων, καταστηµάτων, εστιατορίων, αποθηκών, χώρων παραγωγής, εκθεσιακών χώρων, κ.λπ.
Κατανάλωση: 100 - 200 gr/m2, ανά στρώση και απαιτούνται 1 - 2 στρώσεις.
Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά δοχεία του 1kg. • Σε κιβώτιο των 16 kg, 16 τεµάχια του 1 kg.

Stucco Paste
Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδοµών
“Εύκολος στη χρήση”
Περιγραφή: Έτοιµος για χρήση, ακρυλικός ελαστικός στόκος σε µορφή λευκής πάστας.
Χρήσεις: Γεµίζει εύκολα ρωγµές και αρµούς σε τοίχους από µπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, κ.λπ.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχεία των 800 gr. • Σε κιβώτιο των 9,6 kg, 12 τεµάχια των 800 gr.

Stucco Bianco
Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
“Υπέροχο λείο αποτέλεσµα, απαλή υφή”
Περιγραφή: Λευκός υπέρλεπτος στόκος ενισχυµένος µε τροποποιηµένα πολυµερή.
Χρήσεις: Ο στόκος STUCCO BIANCO είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσµατος για την τέλεια εξοµάλυνση
επιφανειών από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα και ποροµπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται
να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς ανάγκη ασταρώµατος και προετοιµασίας. Αντικαθιστά τους
λαδόστοκους. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει, και δεν σβολιάζει. Η προσεγµένη κοκκοµετρική διαβάθµιση του προϊόντος,
εξασφαλίζει πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσµα ακόµη και στις πιο απαιτητικές επιφάνειες. Είναι ιδανικός και για µερεµέτια. Αναπνέει και είναι φιλικός προς το περιβάλλον.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 1 kg κονιάµατος ανά m2 για πάχος 1 mm.
Τρόπος διάθεσης:
• Σε σάκους των 20 kg.
• Σε παλέτα των 1.080 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 20 kg.
• Σε σάκους των 5 kg.
• Σε χαρτοκιβώτιο των 20 kg, 4 σάκοι των 5 kg.
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ST 10 Pro Value
Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
“Υπέρλευκος, υπέρλεπτος, υπεραποτελεσµατικός”
Περιγραφή: Λευκός υπέρλεπτος στόκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Χρήσεις: Ο στόκος ST 10 PRO VALUE είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσµατος για την τέλεια εξοµάλυνση
επιφανειών από σοβά, µπετόν, γυψοσανίδα και ποροµπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται
να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς ανάγκη ασταρώµατος και προετοιµασίας µε λαδόστοκους.
Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει, και δεν σβολιάζει. Είναι ιδανικός και για µερεµέτια. Αναπνέει και είναι φιλικός προς το
περιβάλλον.
Κατανάλωση: Για την κάλυψη 1 m2, µε πάχος 1 mm, απαιτείται περίπου 1 kg κονιάµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 20 kg. • Σε παλέτα των 1.080 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 20 kg.

Decor SV 010
Λευκός αδιάβροχος εξωτερικός σοβάς τελικής στρώσης
“Ιδανικό για προστασία από την υγρασία”
Περιγραφή: Έτοιµο, βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5) λεπτόκοκκα
αδρανή από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και την
επίτευξη αδιαβροχοποίησης. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (µάρµαρο)
σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουµένως έχουν επιπεδωθεί µε τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Ιδανικό
για περιπτώσεις όπου απαιτείται επιπλέον προστασία απ’ την υγρασία (παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές ηµιορεινές περιοχές, κ.λπ.). ∆ίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή, χάρη στη φύση και τη
λεπτή κοκκοµετρία του περιεχοµένου µαρµάρου ∆ιονύσου (< 1 mm). Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να
ενισχυθεί επιπλέον, µε την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 6 - 7 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 0,5 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

MONO SV 100
Σοβάς µίας στρώσης
“Οικονοµία: ένα χέρι, τελική, λευκή επιφάνεια. Ελαφρύς και υδατοαπωθητικός”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5)
λεπτόκοκκα αδρανή από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της
πρόσφυσης. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό. Έτσι µειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του
υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρµογής του υλικού.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες µετά τον
πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο
σε µία στρώση. Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Το πάχος εφαρµογής
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Λόγω της φύσης και της λεπτής κοκκοµετρίας του περιεχοµένου
µαρµάρου ∆ιονύσου (< 1,2 mm) δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. Σε
ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 12 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
• Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.
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BP 115
Λευκός σοβάς µίας στρώσης
“Τελική, λευκή επιφάνεια σε µία µόνο στρώση”
Περιγραφή: Έτοιµο κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland, ασβεστολιθικά αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας,
και τροποποιηµένα πολυµερή για τη βελτίωση της πρόσφυσης. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, µετά τον πεταχτό σοβά
υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Το πάχος εφαρµογής πρέπει να είναι έως 2 cm. ∆ίνει
λευκή λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την
προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 13 - 14 kg κονιάµατος για την κάλυψη 1 m2, µε πάχος σοβά 1 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

SV 60
Σοβάς µίας στρώσης
“Τελική επιφάνεια µε ένα χέρι”
Περιγραφή: Έτοιµο, βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5) ασβεστολιθικά αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως σοβάς µίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες µετά τον πεταχτό σοβά
υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το λάσπωµα και το µάρµαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε µία στρώση. Εφαρµόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το µάρµαρο. Το πάχος εφαρµογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 cm.
∆ίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκοµετρία του περιεχοµένου
ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού (2,0 mm). Η εφαρµογή γίνεται είτε µε το χέρι, µε µυστρί (για µερεµέτια), είτε µε
πρέσες σοβατίσµατος. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE
MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 15 kg κονιάµατος για την κάλυψη 1 m2, µε πάχος σοβά 1 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 30 kg. • Σε παλέτα των 1.440 kg, 48 χάρτινοι σάκοι των 30 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.
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SV 1
Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής
“Η 1η στρώση σοβά σε όλες τις εφαρµογές σοβατίσµατος”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρικής
διαβάθµισης από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε
δύσκολες επιφάνειες. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό. Έτσι µειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως πρώτο χέρι (πεταχτό ή πιτσιλιστό) σε όλες τις τεχνικές και τρόπους σοβατίσµατος,
δηµιουργώντας το υπόστρωµα για την εφαρµογή των υπόλοιπων στρώσεων σοβά. Κατάλληλο τόσο για εσωτερικές
όσο και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζεται πάνω σε τούβλα, τσιµεντόλιθους, στοιχεία ποροµπετόν (YTONG ALFABLOCK, κ.λπ.) επιφάνειες από σκυρόδεµα (κολώνες - ταβάνια - δοκάρια, κ.λπ.) πέτρα, θερµοµονωτικές πλάκες,
και λοιπά υλικά. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, όπως εµφανές µπετόν, απαιτείται προσθήκη ρητίνης
MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 6 - 8 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 0,5 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

SV 2
Σοβάς βασικής στρώσης
“Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεµίσµατα”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρικής
διαβάθµισης από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε
δύσκολες επιφάνειες.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως βασική στρώση σοβά (λάσπωµα ή «χοντρό») σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, δηµιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην
οποία θα περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισµα µαρµάρου). Κατάλληλο και για την κατασκευή οδηγών από
λάσπη. Εφαρµόζεται πάνω σε τούβλα, τσιµεντόλιθους, στοιχεία ποροµπετόν, επιφάνειες σκυροδέµατος (κολώνες ταβάνια - δοκάρια, κ.λπ.) πέτρα, θερµοµονωτικές πλάκες και λοιπά υλικά, αφού έχει απαραίτητα προηγηθεί εφαρµογή
του πεταχτού σοβά (SV 1). Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, όπως εµφανές µπετόν, απαιτείται προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 16 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.
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SV 3
Έτοιµο µάρµαρο
“Μαρµαροσοβάς τελικής στρώσης”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5), λεπτόκοκκα
αδρανή από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (µάρµαρο)
σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες οι οποίες προηγουµένως έχουν επιπεδωθεί µε τον σοβά βασικής στρώσης
(SV 2). Λόγω της φύσης και της λεπτής κοκκοµετρίας του περιεχοµένου µαρµάρου ∆ιονύσου (< 1,2 mm) δίνει λευκή
και λεία τελική επιφάνεια έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί µε την
προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 7 kg κονιάµατος ανά m2, µε σοβά πάχους 0,5 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

FP 140
Αδιάβροχος µαρµαροσοβάς τελικής στρώσης
“Τελική στρώση λευκού µαρµάρου που προστατεύει από υγρασία και νερό”
Περιγραφή: Αδιάβροχος µαρµαροσοβάς µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5) λεπτόκοκκα
αδρανή από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και την
επίτευξη αδιαβροχοποίησης. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται κατά την εφαρµογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (µάρµαρο)
σε εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες προηγουµένως έχουν επιπεδωθεί µε τον σοβά βασικής στρώσης SV 2. Ιδανικό ως
προστασία απ’ την υγρασία, σε παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ηµιορεινές περιοχές, κ.λπ. Χάρη στη φύση
και τη λεπτή κοκκοµετρία του µαρµάρου ∆ιονύσου (< 1,2 mm) που περιέχει, δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια
έτοιµη για τρίψιµο και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν µπορεί να ενισχυθεί επιπλέον, µε την προσθήκη ρητίνης
MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 7,0 - 7,5 kg κονιάµατος ανά m2, µε σοβά πάχους 0,5 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.
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Γωνιόκρανα
Σκωτίες
Οδηγοί Σοβά
Ενισχυτικά Πλέγµατα

Γωνιόκρανο
Ενίσχυσης

Γωνιόκρανα Ενίσχυσης Ακµών Τοιχοποιίας.
Ειδικά, προστατευτικά, µεταλλικά στηρίγµατα ακµών τοιχοποιίας. Παράγονται από γαλβανισµένο
σίδερο και είναι κατάλληλα για την ενίσχυση των γωνιών των τοίχων, τόσο σε εσωτερικές όσο και
εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Ενισχύουν τις ακµές, προστατεύοντας το σοβά από τυχόν χτυπήµατα και καταστροφές. Η στήριξή του στον τοίχο γίνεται µε λάσπη µε βάση το τσιµέντο, κάνοντας
χρήση των σοβάδων MARMOLINE. ∆εν επιτρέπεται η χρήση γύψου για τη στήριξη των γωνιόκρανων.

45mm

Σκωτίες.
Σκωτίες γαλβανιζέ µε πλέγµα. Τοποθετούνται εξωτερικά γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα
και σε διάφορες πλευρές των επιφανειών του κτιρίου, δηµιουργώντας µια εσοχή για καθαρά
αρχιτεκτονικούς - αισθητικούς σκοπούς. Η σκωτία µπορεί να βαφεί µετά µε χρώµα που επιθυµεί ο
χρήστης, ενώ το πλέγµα βοηθά στη σωστή και καλή στήριξή της και στην πρόσφυση των στρώσεων των σοβάδων MARMOLINE, που ακολουθούν. Η στήριξή της γίνεται όπως και των γωνιόκρανων.
Οδηγοί Σοβά.
Ειδικά µεταλλικά γαλβανιζέ στοιχεία που βοηθούν το µάστορα κατά την εφαρµογή των σοβάδων
µιας στρώσης. Τοποθετούνται (αλφαδιάζονται) πριν την εφαρµογή των σοβάδων µιας στρώσης
MARMOLINE, δίνοντας τη δυνατότητα στο µάστορα να οδηγήσει γρήγορα, εύκολα και οικονοµικά
τις επόµενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν.
Ενισχυτικά Πλέγµατα Fibreglass.
Το υαλόπλεγµα οπλισµού επιχρισµάτων χρησιµοποιείται για την ενίσχυση των τσιµεντοκονιαµάτων σε περιπτώσεις όπου έχουµε διαφορετικά υποστρώµατα (σκυρόδεµα, τούβλα, θερµοµονωτικές πλάκες, κ.λπ.). Με τη σωστή τοποθέτηση του υαλοπλέγµατος, αποφεύγεται η ρηγµάτωση των
επόµενων στρώσεων σοβάδων που ακολουθούν στην επιφάνεια του επιχρίσµατος. Υαλόπλεγµα
χρησιµοποιείται επίσης και στον οπλισµό της επιφάνειας των συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης.

Υαλόπλεγµα

5mm

Σκωτία
20mm

13mm

Οδηγός Σοβά

21mm

6mm
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GB 30
Τσιµεντοκονία γεµίσµατος δαπέδων 3 - 15 cm
“Για γέµισµα και αλφάδιασµα δαπέδων πριν την τοποθέτηση πλακιδίων”
Περιγραφή: Τσιµεντοκονία γεµίσµατος µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, διαβαθµισµένα αδρανή από µάρµαρο
∆ιονύσου, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες και τη βελτίωση των ρεολογικών του ιδιοτήτων. ∆εν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για γέµισµα, αλφάδιασµα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιµη τελική επιφάνεια για
τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µαρµάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (µπαλκόνια, δώµατα, ταράτσες, κ.λπ.). Χρησιµοποιείται και για γέµισµα πάνω σε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης. ∆εν ρηγµατώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Το συνιστώµενο πάχος εφαρµογής είναι από 3
έως 15 εκατοστά.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 16 - 17 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

Flow 200
Τσιµεντοκονία εξοµάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm
“Γεµίσµατα και εξοµάλυνση δαπέδων µικρού πάχους”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, διαβαθµισµένα αδρανή από µάρµαρο
∆ιονύσου, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες και τη βελτίωση των ρεολογικών του ιδιοτήτων. ∆εν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε νερό.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για γέµισµα και εξοµάλυνση δαπέδων δίνοντας έτοιµη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση
πλακιδίων, µαρµάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (µπαλκόνια, δώµατα, ταράτσες, κ.λπ.). ∆εν ρηγµατώνεται και δίνει άριστη και ιδιαίτερα σκληρή τελική επιφάνεια. Συνιστάται για
πάχη από 1 έως 3 εκατοστά.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 16 - 18 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

Flow SL 500
Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο
ταχύπηκτο τσιµεντοκονίαµα 1 - 10 mm
“Μεγάλη αντοχή. Άριστη ροή. ∆άπεδα υψηλών απαιτήσεων”
Περιγραφή: Έτοιµο προς χρήση, βιοµηχανικό προϊόν ενός συστατικού, τσιµεντοειδούς βάσης, µε βάση το γκρι
τσιµέντο υψηλών αντοχών ειδικής κοκκοµετρίας, αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την εύκολη και γρήγορη
αυτοεπιπεδούµενη επίστρωση δαπέδων. Προσφέρει άριστη εξοµάλυνση του υποστρώµατος.
Χρήσεις: Αυτοεπιπεδούµενο ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα που χρησιµοποιείται για δηµιουργία επίπεδης ανθεκτικής
επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία, µωσαϊκό, κ.λπ. Χρησιµοποιείται επίσης για γέµισµα κοιλοτήτων
δαπέδων και επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώµατα. Στην επιφάνεια αυτή µπορεί να γίνει επικόλληση
οποιουδήποτε τύπου πλακιδίου (και πλαστικού) ή ξύλινου δαπέδου ή µοκέτας. Σε βιοµηχανικά κτίρια µπορεί να αφεθεί
ακάλυπτη και να βαφεί. Μπορεί επίσης να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων (αποθήκες, πατάρια,
υπόγεια, κ.λπ.). Τέλος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 16 - 17 kg κονιάµατος ανά m2 για 1 cm πάχος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 30 kg. • Σε παλέτα των 1.440 kg, 48 χάρτινοι σάκοι των 30 kg.
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Perlite Mix Beton (& Ινοπλισµένο)
Ηµιέτοιµο ελαφροσκυρόδεµα διογκωµένου περλίτη
“Ελαφρύ αλλά ισχυρό”
Περιγραφή: Ηµιέτοιµο προϊόν ελαφροσκυροδέµατος µε βάση τον διογκωµένο περλίτη, µε θερµο-ηχοµονωτικές
ιδιότητες.
Χρήσεις: Ύστερα από ανάµειξη µε τσιµέντο και νερό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιµεντοκονία,
σε γεµίσµατα και επιστρώσεις δαπέδων, και σε διαµόρφωση ρύσεων σε ταράτσες. Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν άριστη αντλησιµότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους µε µηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω της µπορούν απευθείας να επικολληθούν
πλακίδια, γρανίτης κ.λπ. Η αντοχή της σε θλίψη µπορεί να φτάσει και τα 80 kg/m2, ανάλογα µε την ποσότητα τσιµέντου
που θα χρησιµοποιήσετε στην ανάµιξη. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 50 lt. • Σε παλέτα των 2 m3.

Perlorock 3 & 5
∆ιογκωµένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm
για παραγωγή περλιτοδέµατος
“Θερµοµόνωση - Ηχοµόνωση - Πυροπροστασία”
Περιγραφή: Ορυκτός περλίτης, ο οποίος µε µηχανική επεξεργασία, µας δίνει ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον
και τον άνθρωπο. Η επεξεργασία συνίσταται σε θέρµανση του περλίτη σε υψηλή θερµοκρασία (800 - 1200°C), µε την
οποία το υλικό διογκώνεται δηµιουργώντας λευκούς κόκκους µε πλήθος κλειστών κυψελών στο εσωτερικό τους. Οι
κυψέλες αυτές προσδίδουν στο PERLOROCK 3 τις µονωτικές του ιδιότητες.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή περλιτοδέµατος, δηλαδή ελαφροσκυροδέµατος το οποίο
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ρύσεων (γεµίσµατα δαπέδων - ταρατσών), έχοντας τα πλεονεκτήµατα των µονωτικών ιδιοτήτων του διογκωµένου περλίτη.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 100 lt. • Σε παλέτα των 3,8 m3, 38 σάκοι των 100 lt.

Perlomonosis
Μονωτικό υλικό πλήρωσης
“Για αποτελεσµατική µόνωση και οικονοµία”
Περιγραφή: Μονωτικό υλικό σε µορφή κόκκων, που παράγεται µε θερµική διόγκωση ορυκτού περλίτη και ειδική
επεξεργασία των παραγόµενων κόκκων ώστε να καθίστανται αδιάβροχοι.
Χρήσεις: Παρέχει θερµοµόνωση (συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ=0,038 kcal/m2h°C), ηχοµόνωση και
πυροπροστασία υψηλής ποιότητας.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 100 lt. • Σε παλέτα των 3,8 m3, 38 σάκοι των 100 lt.
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Pro Contact
Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
“Πολλαπλές εφαρµογές, ασφαλείς συγκολλήσεις”
Περιγραφή: Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης µε τροποποιηµένα πολυµερή και αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε
όλα τα υποστρώµατα. Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και µη απορροφητικές όπως εµφανή µπετά - µωσαϊκά παλιές στρώσεις µαρµάρων - βαµµένες επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες πρόκειται να σοβατισθούν. Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, µε τη χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Εφαρµόζεται στο υπόστρωµα πριν τη χρήση της πατητής τσιµεντοκονίας.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 300 - 400 gr/m2 ανάλογα µε το είδος του υποστρώµατος. Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία 5 kg και 20
kg. • Σε παλέτα των 320 kg, 16 δοχεία των 20 kg. • Σε παλέτα των 300 kg, 60 δοχεία των 5 kg.

GN 30
Εκτοξευόµενο κονίαµα ενίσχυσης τοιχοποιίας
“Η λύση για απαιτητικές εφαρµογές ανακατασκευής και στήριξης δοµικών στοιχείων”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα ενός συστατικού, µε βάση το γκρι τσιµέντο Portland, κοκκοµετρικά διαβαθµισµένα αδρανή, διάφορα χηµικά
πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν µεγάλες µηχανικές αντοχές. ∆εν περιέχει ασβέστη. Χρήσεις: Χρησιµοποιείται όπου θέλουµε σηµαντική ενίσχυση της τοιχοποιίας, π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωµένης τοιχοποιίας χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε µεταλλικό πλέγµα. Επίσης, ως κονίαµα υψηλών αντοχών χρησιµοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3∆ πριν την εφαρµογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωµα
από τούβλα, τσιµεντόλιθους, ποροµπετόν, σκυρόδεµα, πέτρα, κ.λπ. Είναι ιδανικό για την ανακαίνιση, επισκευή, ανακατασκευή παλαιών και νέων κτιρίων.
Επίσης για επισκευή προβληµάτων µετά από σεισµό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε το χέρι ή µε πρέσα.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 20 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους 1 cm. Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 30 kg. • Σε παλέτα των
1.620 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 30 kg. • Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

SV 101
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς µίας στρώσης
“Αποκαθιστά γρήγορα και εύκολα. Ιδανικός για επαγγελµατίες και ιδιώτες”
Περιγραφή: Έτοιµο, λευκό, ταχύπηκτο, βιοµηχανικό, επισκευαστικό κονίαµα σοβά µιας στρώσης, µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland, υδράσβεστο,
αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση µε το υπόστρωµα και τις µεγάλες µηχανικές αντοχές.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελµατίες του χώρου (ελαιοχρωµατιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουµινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 12 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά
πάχους 1 cm. Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg. • Σε σάκους των 5 kg. • Σε παλέτα
των 960 kg, 48 κιβώτια των 20 kg.

SV 103
Επισκευαστικός σοβάς κανονικής πήξης, µίας στρώσης
“Οικονοµική και σίγουρη αποκατάσταση σε µία στρώση”
Περιγραφή: Επισκευαστικός σοβάς µιας στρώσης, κανονικής πήξης. Παράγεται µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση µε το υπόστρωµα και τις µεγάλες µηχανικές αντοχές. Χρήσεις:
Χρησιµοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές
επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελµατίες του χώρου (ελαιοχρωµατιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουµινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 12 - 14 kg κονιάµατος ανά m2 για σοβά πάχους
1 cm. Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
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MP 20
Οικοδοµική ρητίνη κονιαµάτων
“Προσθέτεις ένα προϊόν, κερδίζεις αµέτρητες χρήσεις”
Περιγραφή: Συνθετικό πρόσµικτο γαλάκτωµα κονιαµάτων. Βελτιώνει την εργασιµότητά τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις µηχανικές και χηµικές
αντοχές τους. Λόγω της µελετηµένης σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιµων, όσο και των
παραδοσιακών κονιαµάτων.
Χρήσεις: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα παραδοσιακά και έτοιµα κονιάµατα: • Λάσπη χτισίµατος: Βελτιώνει τη συγκολλητική ικανότητα των
κονιαµάτων. • Σοβάδες: Βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητά τους. Ειδικότερα, συνιστάται η χρήση του στον πεταχτό σοβά SV 1,
όταν αυτός εφαρµόζεται σε δύσκολες επιφάνειες, όπως λείο ή εµφανές µπετόν, κ.λπ. και γίνεται µε την αντικατάσταση µέρους του νερού µε το MP 20.
• Αυξάνει την πρόσφυση και την αντοχή στην υγρασία των προϊόντων κόλλας. Ενισχύει τους αρµόστοκους στην υγρασία και την παγωνιά αυξάνοντας
παράλληλα και τις µηχανικές τους αντοχές. ∆ηµιουργεί κατάλληλη επιφάνεια για πρόσφυση της κόλλας σε µη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιά
πλακίδια, µάρµαρα, µωσαϊκά, κ.λπ. Απαραίτητο αστάρι του γυψοσοβά που πρόκειται να επενδυθεί µε πλακίδια. Αποτρέπει τη συρρίκνωση και τις
µικρορηγµατώσεις κατά την πήξη των τσιµεντοκονιαµάτων. • Στεγανωτικό επαλειφόµενο κονίαµα: Βελτιώνει την στεγάνωση και την ελαστικότητα του
κονιάµατος. • Στόκος σπάτουλας: Ενισχύει και βελτιώνει την αντοχή και την πρόσφυση. • Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αστάρι πάνω σε σκυρόδεµα, τούβλα ή παλαιότερο κονίαµα αραιωµένο µε νερό (50 - 100% νερό), πριν την εφαρµογή κάποιου κονιάµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά µπιτόνια 1 kg, 5 kg,10 kg και 20 kg. • Σε χαρτοκιβώτιο 12 τεµαχίων του 1 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, µπιτόνια του
1 kg. • Σε παλέτα των 300 kg, 60 µπιτόνια των 5 kg. • Σε παλέτα των 400 kg, 40 µπιτόνια των 10 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg.

M Steel 44
Επαλειφόµενο αστάρι οπλισµού
“Προστατεύει τον οπλισµό και λειτουργεί αγκυρωτικά µε το υπόστρωµα”
Περιγραφή: Τσιµεντοειδές κονίαµα προστασίας οπλισµού µε αναστολέα διάβρωσης.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σε επισκευές σκυροδέµατος για προστασία του οπλισµού από τη διάβρωση σε περιπτώσεις όπως ζηµιές εξαιτίας σεισµού,
προβλήµατα σκυροδέµατος από την ενανθράκωση, αστοχίες στην εφαρµογή. Χρησιµοποιείται και ως συνδετική στρώση µεταξύ παλαιάς και νέας
στρώσης κονιάµατος σε επισκευές σκυροδέµατος ή σε άλλη επισκευαστική εργασία. Προληπτικά εφαρµόζεται στον οπλισµό δοµικών στοιχείων που
βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία 1 kg. • Σε χαρτοκιβώτιο 6 τεµαχίων του 1 kg. • Σε παλέτα 480 kg.

GB 250
Γαρµπιλοµπετόν
“Υψηλής αντοχής πληρωτικό υλικό. Για βάσεις ποικίλων εφαρµογών, σενάζ”
Περιγραφή: Έτοιµο, ξηρό, προ - αναµεµιγµένο γαρµπιλοµπετόν µε βάση τσιµέντο Portland, άµµο και γαρµπίλι σκυροδέµατος επιλεγµένης κοκκοµετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και
ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισµού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη µόνο νερού.
Χρήσεις: Μετά την ανάµιξή του µε το νερό χρησιµοποιείται για γέµισµα των οπλισµένων καλουπιών των οριζόντιων
σενάζ και πρεκιών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες οικοδοµικές εργασίες, και όπου απαιτείται γαρµπιλοµπετόν
υψηλών αντοχών.
Κατανάλωση: Σάκος των 40 kg αποδίδει περίπου 21 lt νωπού σκυροδέµατος. Απαιτούνται περίπου 2 tn ξηρού
κονιάµατος για γέµισµα 1 m3.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
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LX 40
Λάσπη χτισίµατος
“Για χτίσιµο τούβλων και λοιπών δοµικών υλικών”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το φαιό τσιµέντο Portland, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας από
µάρµαρο ∆ιονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της συγκόλλησης. Απαιτείται ανάµιξη µόνο µε
νερό. Έτσι αυξάνεται σηµαντικά η ταχύτητα παρασκευής του υλικού και κατασκευής της τοιχοποιίας.
Χρήσεις: Για χτίσιµο τούβλων, τουβλίνας, τσιµεντόλιθων, πέτρας, και γενικά κάθε είδους δοµικού υλικού σε εσωτερικά
χωρίσµατα και εξωτερικές τοιχοποιίες. Χρησιµοποιείται για την στρώση πλακών πεζοδροµίου, κυβόλιθων και πλακών
Καρύστου.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 20 kg/m2 για τούβλο διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

KL 101
Συνδετική κονία ποροµπετόν
“Η µεγάλη δύναµη στη δόµηση κτιρίων από ποροµπετόν”
Περιγραφή: Έτοιµο λευκό βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής, επιλεγµένης
κοκκοµετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της συγκολλητικότητας.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σαν συνδετικό υλικό για το χτίσιµο και την συγκόλληση των δοµικών στοιχείων από
ποροµπετόν (YTONG - ALFABLOCK) αλλά και άλλων παρόµοιων στοιχείων τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές
τοιχοποιίες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την συγκόλληση και άλλων δοµικών υλικών όπως διακοσµητικά τούβλα,
κ.λπ.
Κατανάλωση: Το περιεχόµενο του σάκου 25 kg αρκεί για τη συγκόλληση 1,4 - 1,6 m3 τοιχοποιίας ποροµπετόν.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

Pyro Pro
Πυρίµαχη λάσπη για πυρότουβλα
“Πυρίµαχο κονίαµα χτισίµατος και επισκευών αρµών πυρότουβλων”
Περιγραφή: Ειδικό κονίαµα µε βάση το πυρίµαχο τσιµέντο, ειδικής κοκκοµετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για το
χτίσιµο και την σωστή αρµολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά µεγάλης αντοχής στις υψηλές θερµοκρασίες που
αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για το χτίσιµο και την αρµολόγηση των πυρότουβλων σε νέες εστίες τζακιών - φούρνων καπνοδόχων - ψησταριών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλά και για την αποκατάσταση φθαρµένων
τµηµάτων αυτών.
Κατανάλωση: Ανάλογα µε τις διαστάσεις των πυρότουβλων και των αρµών. Για πυρότουβλα 20 x 10 x 3 cm και
πλάτος αρµού 1 cm, απαιτούνται περίπου 5 kg/m2.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικούς σάκους των 7 kg. • Σε παλέτα των 1.008 kg, 36 κιβώτια των 28 kg.
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“Ανθεκτικότητα
στην επισκευή”
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Fluidcrete R4
Ρευστό κονίαµα για δοµικές επισκευές
σκυροδέµατος και αγκυρώσεις
“Υψηλής ρευστότητας και αντισταθµιζόµενης συρρίκνωσης κονίαµα”
Περιγραφή: Ενός συστατικού, τσιµεντοειδές, µεγάλης ρευστότητας κονίαµα, αντισταθµιζόµενης συρρίκνωσης και
υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για δοµικές επισκευές, πακτώσεις ακριβείας και αγκυρώσεις.
Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για:
• Επισκευή δοµικών στοιχείων σκυροδέµατος µε εφαρµογή της µεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις).
• Εργασίες υποστύλωσης.
• Μανδύες µε πυκνό οπλισµό.
• Πακτώσεις ακριβείας µηχανηµάτων και µεταλλικών υποστυλωµάτων. • Κατακόρυφες αγκυρώσεις χαλύβδινων
ράβδων οπλισµού.
Κατανάλωση: Για πάχος πλήρωσης 10mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg.
• Σε παλέτα των 1.350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

Thixocrete R4
Θιξοτροπικό κονίαµα δοµικών επισκευών σκυροδέµατος
“R4 υψηλής αντοχής κονίαµα, κατάλληλο για δοµικές επισκευές”
Περιγραφή: Ενός συστατικού, τσιµεντοειδές, θιξοτροπικό κονίαµα, αντισταθµιζόµενης συρρίκνωσης και υψηλής
αντοχής, ενισχυµένο µε πολυακρυλικές ίνες. Κατάλληλο για δοµικές επισκευές πάχους 10 - 40 mm.
Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για:
• Επισκευή δοµικών στοιχείων σκυροδέµατος (δοκάρια, υποστυλώµατα).
• Εξοµάλυνση και γέµισµα ασυνεχειών (φωλιές) στο σκυρόδεµα, εξαιτίας κακής σκυροδέτησης και ανεπαρκούς
δόνησης.
• Επισκευές σε προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος.
Κατανάλωση: Για πάχος επισκευής 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικούς σάκους των 5 kg. • Σε χαρτοκιβώτια των 20 kg. • Σε παλέτα των 960 kg,
48 χαρτοκιβώτια των 20 kg. • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

BS 18
Επισκευαστικό ινοπλισµένο κονίαµα για εµφανές µπετόν
“Στοκάρει και αποκαθιστά επιφάνειες µπετόν”
Περιγραφή: Λεπτόκοκκο, ινοπλισµένο, γκρι τσιµεντοειδές κονίαµα, κατάλληλο για την αισθητική επισκευή (στοκάρισµα) στοιχείων του εµφανούς σκυροδέµατος. Με τροποποιηµένα πολυµερή για υψηλή πρόσφυση, ελαστικότητα και
υδατοστεγανότητα. ∆εν περιέχει ασβέστη.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για το κλείσιµο και την αισθητική επισκευή των φυσαλίδων και των λοιπών ατελειών που
παρατηρούνται µετά το ξεκαλούπωµα των διαφόρων στοιχείων σκυροδέµατος. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη µερική
διάβρωση του οπλισµού θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και επισκευή µε εξειδικευµένα προϊόντα όπως: M STEEL 44,
THIXOCRETE R4, FLUIDCRETE R4.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 1,8 kg ξηρού κονιάµατος ανά m2 για πάχος 1 mm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 5 kg και 25kg.
• Σε παλέτα των 1.350 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
• Σε παλέτα των 240 kg, 48 σάκοι των 5 kg. • Σε µεγασάκους των 1.000 kg.
• Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.
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Dura EP Paste
Εποξειδική πάστα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες πολλαπλών χρήσεων
“Μεγάλη δύναµη, υψηλές αντοχές”
Περιγραφή: Εποξειδική πάστα δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, µε βάση επιλεγµένες ρητίνες και ﬁllers. Χαρακτηρίζεται από υψηλή χηµική και µηχανική αντοχή, αλλά και ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά. Είναι στεγανή και ανθεκτική στα περισσότερα κοινά οξέα, τους
αλκαλικούς διαλύτες και υδρογονάνθρακες. Χρήσεις: Κατάλληλη για δοµικές επισκευές σκυροδέµατος, εξοµαλύνσεις επιφανειών, αγκυρώσεις
οπλισµών καθώς και για τη συγκόλληση των συνήθων δοµικών υλικών µεταξύ τους. Ενδείκνυται για: συγκόλληση στοιχείων σκυροδέµατος, µετάλλου,
πλαστικού, ξύλου κ.α., συγκόλληση χαλύβδινων πλακών & ελασµάτων των συστηµάτων ινοπλισµένων πολυµερών (FRPs), στοκάρισµα ρωγµών πριν
από ρητινενέσεις µε DURA EP INJECTION, επισκευές τµηµάτων από γωνίες, ρωγµές και φωλιές σε προκατασκευασµένα ή µη στοιχεία σκυροδέµατος.
Κατανάλωση: Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,65 kg µίγµατος ανά m2. Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά δοχεία (Σετ Α + Β = 1 kg).
Συστατικό Α (Ρητίνη) = 0,75 kg. Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,25 kg.

Dura EP Fluid
Ρευστό εποξειδικό κονίαµα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες
“Υψηλή αντοχή σε επισκευές, αγκυρώσεις, αποκαταστάσεις ρωγµών σκυροδέµατος”
Περιγραφή: Ρευστό κονίαµα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, µε βάση επιλεγµένες ρητίνες, σκληρυντές και ﬁllers. Χρήσεις: Ιδανικό για αποκατάσταση ρωγµών σε σκυρόδεµα, για συγκόλληση παλαιού µε νέο σκυρόδεµα. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισµού σε οριζόντιες επιφάνειες. Κατανάλωση: Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,55 kg µίγµατος ανά m2. Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά
δοχεία (Σετ Α + Β = 1 kg). Συστατικό Α (Ρητίνη) = 0,75 kg. Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,25 kg.

Dura EP Injection
Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες
“Υψηλές αντοχή και διείσδυση σε επισκευές και αποκαταστάσεις ρηγµατώσεων”
Περιγραφή: Ενέσιµη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χαµηλού ιξώδους µε βάση επιλεγµένες ρητίνες και σκληρυντές. Χαρακτηρίζεται από χαµηλό
ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις ρωγµές και στα κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασµό µε τις υψηλές αντοχές
επιτρέπει να δηµιουργηθεί µια µονολιθική κατασκευή. Χρήσεις: Ιδανική για ρητινενέσεις σε ρηγµατώσεις σκυροδέµατος. Κατάλληλη για πλήρωση
διάκενων µεταξύ σκυροδέµατος και µεταλλικών στοιχείων ή περιβλήµατος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναµη και
προστασία από την διάβρωση. Χρησιµοποιείται για εύρος ρωγµών 0,8 - 3 mm. Κατανάλωση: WINTER: Απαιτούνται περίπου 1,1 kg υλικού για να
πληρωθεί όγκος 1 lt. SUMMER: Απαιτούνται περίπου 1,02 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt. Τρόπος διάθεσης: • Σε µεταλλικά δοχεία (Σετ Α +
Β = 1 kg). SUMMER: Συστατικό Α (Ρητίνη) = 0,65 kg. Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,35 kg. WINTER: Συστατικό Α (Ρητίνη) = 0,80 kg. Συστατικό Β
(Σκληρυντής) = 0,20 kg.

Hard Top Q
Τσιµεντοειδές σκληρυντικό επιφανείας σκυροδέµατος
“Για πολύ απαιτητικές επιφάνειες”
Περιγραφή: Σκληρυντικό επιφανείας σκυροδέµατος µε βάση το τσιµέντο, κατάλληλα διαβαθµισµένα χαλαζιακά
αδρανή και ειδικά πρόσθετα, µε δυνατότητα χρωµατισµού µε ανόργανες χρωστικές. Χρήσεις: Εφαρµόζεται επί
νωπού σκυροδέµατος και χρησιµοποιείται για την επιφανειακή σκλήρυνση και την βελτίωση της ανθεκτικότητας
µονολιθικών δαπέδων σκυροδέµατος. Τυπικές εφαρµογές: Αποθηκευτικοί χώροι, γκαράζ αυτοκινήτων, µηχανουργεία,
χώροι φόρτωσης-εκφόρτωσης, διάδροµοι, ραβδωτές ράµπες κ.α. Κατανάλωση: 2 - 5 kg/m2, ανάλογα τις αναµενόµενες καταπονήσεις του δαπέδου. Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.350 kg, 54 χάρτινοι
σάκοι των 25 kg.
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Top Coat Primer
∆ύο συστατικών εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες
“Ισχυρή σύνδεση σε δοµικές αποκαταστάσεις,
αγκυρώσεις, αστάρωµα δαπέδων σκυροδέµατος”
Περιγραφή: Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Αποτελείται από ειδική λεπτόρευστη
ρητίνη και σκληρυντή. Υψηλών αντοχών λεπτόρευστο συνδετικό υλικό κατάλληλο για αστάρωµα δαπέδων
πριν την εφαρµογή του TOP COAT EP.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται σαν αστάρι πριν την εφαρµογή του εποξειδικού συστήµατος προστασίας
δαπέδων ΤΟP COAT EP, καθώς και για την συγκόλληση µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία (Σετ Α + Β = 3 kg).
Συστατικό Α (Ρητίνη) = 2,25 kg. Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,75 kg.

Top Coat EP
Έγχρωµη εποξειδική βαφή προστασίας δαπέδων για σκυρόδεµα
“Έγχρωµη βαφή µε στιλπνότητα χωρίς διαλύτες,
υψηλών µηχανικών αντοχών”
Περιγραφή: Έγχρωµη βαφή εποξειδικής βάσης δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Η κύρια βάση του
προϊόντος αποτελείται από χαµηλού ιξώδους εποξειδική ρητίνη και σκληρυντή.
Χρήσεις: Κατάλληλο ως τελική στρώση για την προστασία βιοµηχανικών δαπέδων σκυροδέµατος,
κάλυψη επιφανειών υψηλού πορώδους, όπως µωσαϊκά δάπεδα ή τσιµεντοκονιάµατα εποξειδικών
ρητινο-κονιαµάτων.
Κατανάλωση: Η κατανάλωση κυµαίνεται περίπου στα 0,250 kg/m2 ανά στρώση. Συστήνεται η εφαρµογή
σε 2 - 3 στρώσεις.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία (Σετ Α + Β) 3 kg & 10 kg.
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Universal White
Λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων (C1T)
“Ισχυρές και αξιόπιστες συγκολλήσεις”
Περιγραφή: Λευκή κόλλα µε βάση το λευκό τσιµέντο, αδρανή από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου και ειδικά πρόσθετα για
τη βελτίωση της πρόσφυσης και για µηδενική ολίσθηση στον τοίχο.
Χρήσεις: Η λύση για τους επαγγελµατίες. Ισχυρές συγκολλήσεις κεραµικών και µονόπυρων πλακιδίων και διακοσµητικών τούβλων σε συνήθη τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµατα δαπέδου ή τοίχου, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.
Σε περίπτωση που η εφαρµογή γίνει σε πλακίδια περιορισµένης απορροφητικότητας, συνιστάται η πρόσµιξη στο µίγµα
κατά την ανάδευση, ρητίνης MARMOLINE MP 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

Super 100
Λευκή ενισχυµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TE)
“Ενισχυµένη κόλλα για δύσκολα υποστρώµατα”
Περιγραφή: Λευκή κόλλα κατηγορίας C2TE κατάλληλη για περιπτώσεις όπου απαιτείται ισχυρή συγκόλληση µε
µηδενική ολίσθηση των πλακιδίων στον τοίχο και διευρυµένο ανοικτό χρόνο εφαρµογής.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για ισχυρές τοποθετήσεις πλακιδίων παντός τύπου όπως πλακιδίων χαµηλής απορροφητικότητας, πλακιδίων τύπου clinker, τεχνητών γρανιτών, διακοσµητικών πετρών, πλακών Καρύστου, κλπ. Ιδανική για
συνήθη υποστρώµατα δαπέδου ή τοίχου, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου όπως µπετόν, ποροµπετόν, τσιµεντοκονίες,
σοβάδες, κλπ. Κατάλληλη και για παλιές πλακοστρώσεις µαρµάρων και µωσαϊκών, αφού προηγηθεί αστάρωµα της
επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης MARMOLINE PRO CONTACT.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4 kg/m2, ανάλογα µε την οµαλότητα της επιφάνειας, το µέγεθος και τον
τύπο του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg. • Σε σάκους των
5 kg. • Σε χαρτοκιβώτια των 20 kg, 4 σάκοι των 5 kg. • Σε παλέτα των 960 kg, 48 χαρτοκιβώτια των 20 kg.

Rapid 180
Ακρυλική κόλλα ταχείας πήξεως (C1FT)
“Ιδανική κόλλα για ανακαινίσεις κτιρίων και οικιών”
Περιγραφή: Έτοιµη ακρυλική κόλλα ταχείας πήξης για επαγγελµατική χρήση.
Χρήσεις: Για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις κεραµικών πλακιδίων, ψηφίδων, διακοσµητικών τούβλων και άλλων
δοµικών στοιχείων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Είναι µια αξιόπιστη λύση για τους ερασιτέχνες
και τους επαγγελµατίες που αναζητούν γρήγορες εφαρµογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Εφαρµόζεται σε
επιφάνειες από µπετόν, ποροµπετόν, σοβά, πέτρα, κλπ. Για εφαρµογή σε δύσκολες και µη απορροφητικές επιφάνειες
όπως µωσαϊκό, παλιά πλακίδια, µάρµαρα, γρανίτες, κλπ., πρέπει προηγουµένως αυτές να ασταρωθούν µε το χαλαζιακό
αστάρι πρόσφυσης MARMOLINE PRO CONTACT.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4 kg/m2, ανάλογα µε την οµαλότητα της επιφάνειας, το µέγεθος και τον
τύπο του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
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Flex 2000
Ελαστική ενισχυµένη ρητινούχα
κόλλα πλακιδίων (C2TES1)
“Ισχυρή συγκόλληση για µια ζωή”
Περιγραφή: Λευκή, τσιµεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων παντός τύπου, µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland
υψηλής αντοχής (Ι - 52,5), ενισχυµένη µε τροποποιηµένα πολυµερή, επιλεγµένα αδρανή από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου
και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων σε δύσκολες, µη απορροφητικές επιφάνειες όπου
απαιτείται ελαστική και ισχυρή συγκόλληση. ‘Έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και µε µεγάλη
αντοχή στον παγετό.
Χρήσεις: Ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου όπως: κεραµικών, porcelanato, πλακιδίων χαµηλής και
µηδενικής απορροφητικότητας, µαρµάρου και γρανίτη, προϊόντων από γυαλί, ψηφίδων, πλακών Καρύστου ή άλλων
φυσικών υλικών. Εφαρµογή σε οποιοδήποτε υπόστρωµα σοβά, µπετόν, ποροµπετόν, σε δάπεδο ή τοίχο, εσωτερικού ή
εξωτερικού χώρου, ακόµα και σε θερµαινόµενα δάπεδα µε ενδοδαπέδια θέρµανση, jacuzzi, χαµάµ, πισίνες. Για
εφαρµογή πάνω σε γυψοσανίδες, σε µωσαϊκά, παλαιά µάρµαρα ή πλακάκια, πρέπει να προηγείται αστάρωµα της
επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης MARMOLINE PRO CONTACT.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

Flex 3000
Υψηλής ποιότητας ελαστική κόλλα
πλακιδίων παντός τύπου (C2TES2)
“Η ακλόνητη συγκόλληση για κάθε υλικό, για κάθε εφαρµογή”
Περιγραφή: Λευκή, ισχυρή, ελαστική κόλλα κατηγορίας (C2TES2) µε τροποποιηµένα πολυµερή και ειδικά πρόσθετα
για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες, µη απορροφητικές επιφάνειες όπου απαιτείται ελαστική και ισχυρή
συγκόλληση µε αντοχή στις δονήσεις και σε έντονες συστολές-διαστολές. Ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον,
αντέχει στον παγετό.
Χρήσεις: Για ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, σε οποιοδήποτε υπόστρωµα σε δάπεδο και σε
τοίχο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στους επαγγελµατίες. Χρησιµοποιείται
µε εξαιρετικά αποτελέσµατα σε κεραµικά πλακίδια, πλακίδια µαρµάρου και γρανίτη. Επίσης προτείνεται για τις τοποθετήσεις πλακιδίων σε δύσκολες επιφάνειες όπως: θερµαινόµενα δάπεδα (σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης), jacuzzi,
χαµάµ, πισίνες. Για εφαρµογή πάνω σε γυψοσανίδες, σε µωσαϊκά, παλαιά µάρµαρα ή πλακάκια, πρέπει να προηγείται
αστάρωµα της επιφάνειας µε το χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης MARMOLINE PRO CONTACT.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.
• Σε σάκους των 5 kg. • Σε παλέτα των 960 kg, 48 κιβώτια των 20 kg.

68

Κόλλες Πλακιδίων / Μαρµάρων / Γρανιτών _ Αρµοί

KM 100
Λευκή ακρυλική κόλλα για µάρµαρα και γρανίτες (C2TE)
“Κορυφαία κόλλα για προϊόντα αξίας”
Περιγραφή: Η ΚΜ 100 είναι κόλλα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι - 52,5), αδρανή από λευκό
µάρµαρο ∆ιονύσου και ενισχυµένη µε τροποποιηµένα πολυµερή για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων
µαρµάρου ή γρανίτη.
Χρήσεις: Κόλλα επαγγελµατικής χρήσης για ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων µαρµάρων ή γρανιτών µε ιδιαιτερότητες, όπως µάρµαρα µεγάλης λευκότητας ή απορροφητικότητας, τα οποία απαιτούν προηγµένα υλικά συγκόλλησης.
Χρησιµοποιείται και για την συγκόλληση κεραµικών και χαµηλής απορροφητικότητας πλακιδίων, διακοσµητικών
τούβλων κ.λπ. Το προϊόν συνιστάται για οποιοδήποτε σύνηθες, τσιµεντοειδούς βάσης υπόστρωµα δαπέδου ή τοίχου
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Για τη συγκόλληση πλακιδίων συνθετικών χαλαζιακών πετρωµάτων συνιστάται να
προστίθεται στο µίγµα ρητίνη MARMOLINE ΜΡ 20.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4,0 kg ανά m2 ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 25 kg. • Σε παλέτα των 1.500 kg, 60 χάρτινοι σάκοι των 25 kg.

LM 400
Λευκή λάσπη για µάρµαρα και γρανίτες
“Ισχυρή συγκόλληση, δυνατή προστασία”
Περιγραφή: Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland, αδρανή από λευκό µάρµαρο ∆ιονύσου
και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων µαρµάρου και γρανίτη σε δύσκολες επιφάνειες.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για πλάκες Καρύστου, πεζοδροµίου, κ.λπ.
Χρήσεις: Η αξιόπιστη λύση για τους επαγγελµατίες που αναζητούν ισχυρές συγκολλήσεις πλακών µαρµάρου και
γρανίτη σε δάπεδα. Η LM 400 εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή προστασία των λευκών ή έγχρωµων µαρµάρων από
λεκέδες που προέρχονται από το υπόστρωµα. Η προσθήκη της ρητίνης MARMOLINE MP 20 προσφέρει επιπλέον
αντοχές και ελαστικότητα συγκόλλησης του πλακιδίου µαρµάρου µε το υπόστρωµα.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 15 - 16 kg ανά m2 ανά στρώση λάσπης πάχους 1 cm.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 40 kg. • Σε παλέτα των 1.400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.
• Σε µεγασάκους των 1.000 kg. • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m3.

Power 2 Slab
Σύστηµα υψηλής απόδοσης για την
ενίσχυση πλακών φυσικών λίθων
“Ισχυρή προστασία, ενίσχυση και στεγάνωση µε µια κίνηση”
Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας σύστηµα δυο συστατικών, για την ενίσχυση ελαττωµατικών ή πολύ
λεπτών και ευαίσθητων πλακών και πλακιδίων µαρµάρου.
Χρήσεις: Εφαρµόζεται στην πίσω όψη των πλακών ή πλακιδίων µαρµάρου, για την ενίσχυση και την
προστασία τους. Μπορεί να ενισχυθεί µε ψιλό πλέγµα. Τα µάρµαρα µπορούν στη συνέχεια να εφαρµοστούν σε τοίχο ή δάπεδο, µε χρήση οποιουδήποτε τσιµεντοειδούς κονιάµατος κόλλας / λάσπης.
Κατανάλωση: 0.8 - 1 kg/m2 ανάλογα µε την επιφάνεια της πλάκας στην οποία εφαρµόζεται και τη
χρήση ή όχι ενισχυτικού υαλοπλέγµατος.
Τρόπος διάθεσης:
POWER 2 SLAB (Συστατικό Α):
• Σε χαρτόσακους των 20 kg.
• Σε παλέτα των 960 kg, 48 χάρτινοι σάκοι των 20 kg.
POWER 2 SLAB (Συστατικό Β):
• Σε πλαστικά µπιτόνια των 20 kg.
• Σε παλέτα των 480 kg, 24 µπιτόνια των 20 kg.
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Armos 0 - 2mm
Λευκός αρµόστοκος µαρµάρων (CG2WA)
“Ο αρµόστοκος που γνωρίζει και σέβεται τα µάρµαρα”
Περιγραφή: Έτοιµο λευκό υπερλεπτόκκοκο κονίαµα αρµολόγησης µαρµάρων υψηλής αντοχής για εφαρµογές σε
πλακίδια και σε ευαίσθητα µάρµαρα. Το κονίαµα αυτό δεν τρίβεται και δεν αποκολλάται από τις παρειές των πλακιδίων
και των µαρµάρων.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την αρµολόγηση πλακιδίων και µαρµάρων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε
δάπεδο και σε τοίχο. Με την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόµα περισσότερο η πρόσφυση, η
ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρµανση και εξωτερικά δάπεδα).
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 250 - 500 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 5 kg. • Σε χαρτοκιβώτια των 20 kg.
• Σε παλέτα των 960 kg, 48 χαρτοκιβώτια των 20 kg.

Armos 0 - 5mm
Έγχρωµος αρµόστοκος πλακιδίων τοίχου & δαπέδου
για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους (CG2WA)
“Αδιάβροχος και ευκολοδούλευτος”
Περιγραφή: Έτοιµο κονίαµα αρµολόγησης (στοκαρίσµατος) πλακιδίων παντός τύπου, απορροφητικών και µη, καθώς
και πλακών / πλακιδίων µαρµάρων, για αρµούς έως 5mm. Τσιµεντοειδούς βάσης µε τροποποιηµένα πολυµερή και
επιλεγµένα χαλαζιακά αδρανή που βελτιώνουν την πρόσφυση και την εργασιµότητά του.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για αρµολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Με προσθήκη ρητίνης MP20 βελτιώνεται ακόµα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε
χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρµανση κι
εξωτερικά δάπεδα).
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 250 - 700 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 5 kg. • Σε χαρτοκιβώτια των 20 kg.
• Σε παλέτα των 960 kg, 48 χαρτοκιβώτια των 20 kg.

Armos 6 - 20mm
Αρµόστοκος κεραµικών πλακιδίων (CG2WA)
“Για απαιτητικά υλικά, εργασίες και συνθήκες”
Περιγραφή: Έτοιµο κονίαµα αρµολόγησης πλακιδίων παντός τύπου, απορροφητικών και µη, για αρµούς πάχους 6
έως 20 mm. Τσιµεντοειδούς βάσης µε τροποποιηµένα πολυµερή και επιλεγµένα χαλαζιακά αδρανή που βελτιώνουν
την πρόσφυση και την εργασιµότητά του.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την αρµολόγηση των πλακιδίων µε αρµό µεγάλου πλάτους και βάθους, σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδο και σε τοίχο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρµολόγηση πλακιδίων τύπου cotto
και για κάθε είδους διακοσµητικά τούβλα, φυσικά και τεχνητά υλικά, πλάκες Καρύστου, συνθετικές πέτρες, πλακίδια
τύπου klinker, κ.λπ. Το υλικό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία και τον παγετό. Ο καθαρισµός της επιφάνειας
γίνεται µε υγρό σφουγγάρι και νερό.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 350 - 2.500 gr/m2 ανάλογα µε τον αρµό και το µέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε σάκους των 5 kg. • Σε χαρτοκιβώτια των 20 kg.
• Σε παλέτα των 960 kg, 48 χαρτοκιβώτια των 20 kg.
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MCL 200
Ισχυρό καθαριστικό αγυάλιστων µαρµάρων
“Καθαρίζει αποτελεσµατικά τα ευαίσθητα µάρµαρα”
Περιγραφή: Είναι ένα πολύ ισχυρό και συµπυκνωµένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα µάρµαρα. Η
αποτελεσµατικότητά του στον καθαρισµό υπολειµµάτων τσιµέντου - σοβάδων - αρµόστοκων από διάφορες εργασίες
το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του
χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά - λεκέδες από το πότισµα των γλαστρών, κ.λπ. Είναι φιλικό
προς τα ευαίσθητα µάρµαρα αξίας.
Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό αγυάλιστων µαρµάρων όπως του ∆ιονύσου, αλλά και για άλλους
τύπους µαρµάρων, Βώλακα - Βέροιας - Ιωαννίνων - Νάουσας, κ.λπ. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τα περισσότερα χρωµατιστά και ανοιχτού χρώµατος µάρµαρα, αλλά και σε επιφάνειες παλιού µωσαϊκού τόσο σε κάθετες όσο και
σε οριζόντιες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασµό µε αδιαβροχοποιητικό µαρµάρων
προσφέρει πολύχρονη προστασία.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 1 lt ανά 5 έως 6 m2.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία 1 lt και 4 lt.
• Σε κιβώτιο των 16 lt, 4 τεµάχια των 4 lt. • Σε κιβώτιο των 12 lt, 12 τεµάχια του 1 lt.

TCL 100
Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων - αρµών γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας
“Καθαρίζει γρήγορα και σίγουρα”
Περιγραφή: Πολύ ισχυρό και συµπυκνωµένο καθαριστικό, κατάλληλο για πλακίδια - cotto - πλακίδια από φυσικό και
τεχνητό γρανίτη, αρµούς πλακιδίων, διακοσµητικές πέτρες, κ.λπ. Η αποτελεσµατικότητά του στον καθαρισµό υπολειµµάτων τσιµέντου - σοβάδων - αρµόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε
χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια
- σκουριά - λεκέδες από το πότισµα των γλαστρών, κ.λπ.
Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για:
• Όλους τους τύπους απορροφητικών και µη απορροφητικών πλακιδίων, όπως cotto, terracotta, κεραµικά υαλωµένα
πλακίδια, τσιµεντόπλακες πεζοδροµίων, κήπων, κ.λπ., τσιµεντοειδείς αρµούς πλακιδίων και µαρµάρων (επαναφέροντας
το αρχικό χρώµα των αρµόστοκων).
• Όλους τους τύπους φυσικών πετρών, όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, πέτρες χτισίµατος, βότσαλα, φυσικούς κυβόλιθους, διακοσµητικές πέτρες επενδύσεων, κ.λπ.
• Τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών.
• Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διάδροµοι κήπων, πεζοδρόµια, περβάζια παραθύρων,
τοιχοποιίες επενδεδυµένες µε πέτρα.
Σε συνδυασµό µε αδιαβροχοποιητικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία.
Παρατήρηση: Λόγω της διαφορετικής φύσης του κάθε υλικού, συνιστάται δοκιµή καταλληλόλητας σε ένα µικρό
σηµείο της επιφάνειας πριν την εφαρµογή. Οι έντονοι χρωµατισµοί αρµόστοκων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα διότι
κατά τον καθαρισµό επηρεάζονται οι χρωστικές τους µε αποτέλεσµα το ξάσπρισµά τους.
∆εν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώµατα.
Κατανάλωση: Χρειάζεστε περίπου 1 lt ανά 5 έως 6 m2.
Τρόπος διάθεσης: • Σε πλαστικά δοχεία 1 lt και 4 lt.
• Σε κιβώτιο των 16 lt, 4 τεµάχια των 4 lt. • Σε κιβώτιο των 12 lt, 12 τεµάχια του 1 lt.
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CHRYSO® Plast GR 120
Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής (ΕΝ934-2, Π10)

Περιγραφή: Πρόσθετο που µειώνει το νερό ανάµιξης και επιβραδύνει την αρχή πήξης του σκυροδέµατος, διατηρώντας την εργασιµότητά του για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Σκυροδέτηση σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Μεταφορά σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις.
• Σκυροδετήσεις στις οποίες απαιτείται παράταση του χρόνου εργασιµότητας.
• Σκυροδέµατα µε αισθητικές απαιτήσεις.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,2 - 0,4 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.150 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
• Σε δοχείο των 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.

CHRYSO® Plast GR 200
Μειωτής νερού - Επιβραδυντής - Ρευστοποιητής (ΕΝ934-2, Π10)

Περιγραφή: Πρόσθετο σκυροδέµατος µε βάση οργανικά άλατα. Η σύνθεσή του επιτρέπει τη διασπορά των κόκκων
τσιµέντου, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη ρευστότητα.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Σκυροδέτηση σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Μεταφορά σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,2 - 0,45 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.100 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
• Σε δοχείο των 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.

CHRYSO® Plast GR 300
Στεγανοποιητικό µάζας σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π9)
Μειωτής νερού - ρευστοποιητής (ΕΝ 934-2,Π2)

Περιγραφή: Πρόσθετο σε υγρή µορφή, το οποίο χρησιµοποιείται ως στεγανοποιητικό µάζας σκυροδέµατος αλλά και
ως ρευστοποιητής.
Χρήσεις: • Υπόγεια και αποχετευτικά έργα.
• ∆εξαµενές και φράγµατα.
• Κατασκευές όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεµα.
• Στοιχεία σε µόνιµη ή περιστασιακή επαφή µε το νερό όπως εδαφόπλακες, σήραγγες, τοιχία υπογείου, θεµελιώσεις.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.100 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
• Σε δοχεία των 10 kg & 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.
• Σε παλέτα των 400 kg, 40 δοχεία των 10 kg.
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CHRYSO® Plast GR 80
Υπερρευστοποιητής - Πλαστικοποιητής - Επιβραδυντής (ΕΝ934-2, Π11.1-11.2)

Περιγραφή: Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος µε ελαφριά επιβράδυνση. Είναι πρόσθετο σκυροδέµατος το οποίο
επιτρέπει τη διασπορά των κόκκων τσιµέντου και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ρευστότητα στο σκυρόδεµα.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Σκυροδέτηση σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Μεταφορά σκυροδέµατος σε µεγάλες αποστάσεις.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,3 - 0,9 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.100 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
• Σε δοχεία των 10 kg & 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.
• Σε παλέτα των 400 kg, 40 δοχεία των 10 kg.

CHRYSO® Optima 74
Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής µε βάση τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή. Επιτρέπει τη
µείωση του νερού ανάµιξης και αυξάνει σηµαντικά τις πρώιµες και τελικές αντοχές.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Εργοταξιακό σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,5 - 2 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.020 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
• Σε δοχείο των 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.
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CHRYSO® Optima 76
Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)
Πρόσθετο ενεµάτων (ΕΝ934-4)

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - ισχυρός µειωτής νερού µε βάση τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά
πολυµερή. Επιτρέπει τη µείωση νερού ανάµιξης σε σύγκριση µε τους παραδοσιακούς ρευστοποιητές και αυξάνει
σηµαντικά τις πρώιµες και τελικές αντοχές.
Χρήσεις: • Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Εργοταξιακό σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας.
• Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
• Πρόσθετο ενεµάτων για προεντεταµένους τένοντες.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.000 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
• Σε δοχείο των 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.

CHRYSO® Optima 234
Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - µειωτής νερού µε βάση τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή,
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο φάσµα εφαρµογών. Εξασφαλίζει µεγάλη µείωση νερού ή/και σηµαντική
βελτίωση της εργασιµότητας.
Χρήσεις: • Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα.
• Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα υψηλής και πολύ υψηλής απόδοσης (HPC, VHPC).
Συνήθης ∆οσολογία: 0,5 - 1,5 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.040 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
• Σε δοχείο των 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.

CHRYSO® Premia 184
Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός µειωτής νερού (ΕΝ934-2, Π3.1-3.2)

Περιγραφή: Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής - υψηλής δραστικότητας µειωτής νερού, µε βάση τροποποιηµένα πολυκαρβοξυλικά πολυµερή.
Χρήσεις: • Βαριά προκατασκευή.
• Προεντεταµένο σκυρόδεµα.
• Έτοιµο σκυρόδεµα.
• Αυτοεπιπεδούµενο σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα υψηλών και πολύ υψηλών απαιτήσεων (HPC, VHPC).
• Σκυρόδεµα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,5 - 1,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή IBC των 1.035 kg. • Σε βαρέλι των 200 kg.
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CHRYSO® Air G 500
Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π5)

Περιγραφή: Αερακτικό πρόσθετο, το οποίο όταν εισάγεται στο σκυρόδεµα δηµιουργεί µέσα σε αυτό ένα σταθερό
δίκτυο µικροσκοπικών φυσαλίδων. Έτσι προστατεύει αποτελεσµατικά το σκυρόδεµα από κύκλους ψύξης / απόψυξης
και από τη δράση των αντιψυκτικών αλάτων.
Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιµέντου. • Σκυρόδεµα που εκτίθεται σε κύκλους ψύξης / απόψυξης. • Φράγµατα. • Πλάκες
αυτοκινητοδρόµων. • Λιµενικά έργα. • Έργα Πολιτικού Μηχανικού. • ∆ιάδροµοι προσγείωσης/απογείωσης αεροδροµίων. • ∆εξαµενές.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,1 - 0,8 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε βαρέλι των 200 kg. • Σε δοχείο των 20 kg. • Σε παλέτα των 480 kg, 24 δοχεία των 20 kg.

CHRYSO® FC
Αερακτικό πρόσθετο σκυροδέµατος (EN 934-2,Π5)

Περιγραφή: Aερακτικό πρόσθετο, το οποίο χρησιµοποιείται για την παρασκευή ελαφροβαρών ρεοπλαστικών σκυροδεµάτων µε χαµηλή πυκνότητα.
Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιµέντου. • Πλήρωση κενών γύρω από υπόγειες δεξαµενές, σωληνώσεις κ.λπ. • Πλήρωση αυλακίων που περιέχουν σωληνώσεις. • Ελαφροβαρές ισχνό σκυρόδεµα. • Πλήρωση κοιλοτήτων. Συνήθης ∆οσολογία: 1 kg ανά m3 σκυροδέµατος.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δεξαµενή1.000 lt. • Σε βαρέλι 215 lt. • Σε δοχείο 20 lt.

CHRYSO® XEL 650
Επιταχυντής πήξης σκυροδέµατος (ΕΝ934-2, Π6)

Περιγραφή: Επιταχυντής πήξης σκυροδέµατος για σκυροδέτηση σε χαµηλές θερµοκρασίες και σε περιπτώσεις που απαιτείται ταχύτητα εργασιών.
Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιµέντου. • Σκυροδέτηση σε χαµηλές θερµοκρασίες. • Έτοιµο σκυρόδεµα • Προκατασκευασµένο σκυρόδεµα.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,8 - 1,2 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε βαρέλι των 311,75 kg. • Σε δοχείο των 29 kg.

CHRYSO® Serenis
Πρόσθετο που µειώνει τη συρρίκνωση
του σκυροδέµατος και των κονιαµάτων

Περιγραφή: Πρόσθετο που µειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέµατος και των κονιαµάτων. Η χρήση του µειώνει την επιφανειακή τάση του νερού
στους τριχοειδείς πόρους, επηρεάζοντας τον πιο σηµαντικό µηχανισµό στην αρχή της συρρίκνωσης.
Χρήσεις: • Όλοι οι τύποι τσιµέντου. • Έτοιµο σκυρόδεµα • Προκατασκευασµένο σκυρόδεµα.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,5 - 1,0 kg ανά 100 kg τσιµέντου.
Τρόπος διάθεσης: • Σε βαρέλι των 215 lt.
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CHRYSO® DEM EKLA 20
Αποκολλητικό τύπων σκυροδέµατος - Φυτικό γαλάκτωµα

Περιγραφή: Αποκολλητικό τύπων σκυροδέµατος µε βάση το φυτικό γαλάκτωµα.
Χρήσεις: • Αισθητικό / αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα.
• Λευκό και χρωµατιστό σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα που συντηρείται ή δεν συντηρείται µε ατµό.
• Μεταλλικά καλούπια.
• Προκατασκευή µε απαιτήσεις άριστης τελικής επιφάνειας.
• Πλαστικά καλούπια.
Συνήθης ∆οσολογία: • 1 lt ανά 50 m2. • 1 lt ανά 30 - 50 m2 ανάλογα τον τύπο του καλουπιού.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχείο των 20 kg.

CHRYSO® Cure HPE
Υδατοδιαλυτή αντιεξατµιστική µεµβράνη

Περιγραφή: Υδατοδιαλυτή αντιεξατµιστική µεµβράνη, η οποία δηµιουργεί µία µεµβράνη προστασίας, που εµποδίζει την εξάτµιση του νερού από την
επιφάνεια του σκυροδέµατος ή του κονιάµατος. Αυτό επιτρέπει καλύτερη ενυδάτωση του τσιµέντου και περιορίζει την πρόωρη ρηγµάτωση και
συρρίκνωση.
Χρήσεις: • Προστασία στοιχείων από σκυρόδεµα όπως πλάκες, βιοµηχανικά δάπεδα, κ.λπ.
• Προστασία στοιχείων σκυροδέµατος και κονιάµατος που υπόκεινται σε δυσµενείς παράγοντες ξήρανσης σε πρώιµη ηλικία (υψηλή θερµοκρασία
περιβάλλοντος, αέρα).
• Τοιχοποιία προκατασκευής.
Συνήθης ∆οσολογία: 0,1 - 0,2 lt/m2.
Τρόπος διάθεσης: • Σε βαρέλι των 200 lt.

CHRYSO® Deco Lav P Series
Σειρά υδατοδιαλυτών επιφανειακών επιβραδυντών - θετικής εφαρµογής (8 τύποι)

Περιγραφή: Υδατοδιαλυτοί επιφανειακοί επιβραδυντές θετικής εφαρµογής για την παραγωγή σκυροδέµατος µε εµφανή αδρανή. Ανάλογα µε το
επιθυµητό βάθος έκθεσης επιλέγεται ο αντίστοιχος τύπος.
Χρήσεις: • Αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα
Συνήθης ∆οσολογία: 1 lt ανά 4 - 5 m2.
Τρόπος διάθεσης: • Σε δοχείο των 18 lt.
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Προϊόν

Χρώµα

CHRYSO® Deco Lav P01

Ροζ

CHRYSO® Deco Lav P02

Βάθος έκθεσης

Μέγεθος

αδρανών (mm)

αδρανούς (mm)

Υφή άµµου

–

Πράσινο

Περίπου 1

3 έως 5

CHRYSO® Deco Lav P03

Μπλε

Περίπου 2

5 έως 8

CHRYSO® Deco Lav P04

Πορτοκαλί

Περίπου 3

8 έως 10

CHRYSO® Deco Lav P05

Ροδακινί

Περίπου 4

10 έως 14

CHRYSO® Deco Lav P06

Κίτρινο

Περίπου 5

14 έως 18

CHRYSO® Deco Lav P07

Μωβ

Περίπου 6

18 έως 25

CHRYSO® Deco Lav P08

Κόκκινο

Περίπου 7

20 έως 30
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CHRYSO® Crackstop M 195 Series
Συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου

Περιγραφή: Συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου για τη µείωση της πλαστικής συρρίκνωσης του σκυροδέµατος.
Χρήσεις: • Επένδυση δαπέδων.
• Βιοµηχανικά δάπεδα.
• Προστατευτικές επενδύσεις.
• Προκατασκευές.
• Λεκάνες, δεξαµενές, σιλό.
• Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα.
• Επιχρίσµατα.
Συνήθης ∆οσολογία: Ανάλογα την εφαρµογή 600 ή 900 gr/m2.
Τρόπος διάθεσης:
• Crackstop (M195 - 06): Υδατοδιαλυτή συσκευασία 600 gr.
Σε παλέτα των 30 κιβωτίων (30 τεµ. / κιβώτιο).
• Crackstop (M195 - 12): Υδατοδιαλυτή συσκευασία 600 gr.
Σε παλέτα των 30 κιβωτίων (30 τεµ. / κιβώτιο).
• Crackstop (M195 - 12): Υδατοδιαλυτή συσκευασία 900 gr.
Σε παλέτα των 30 κιβωτίων (20 τεµ. / κιβώτιο).
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Σιλό
Μηχανήµατα Εφαρµογής
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Σιλό

D-40 / D-50
Σιλό µε αναµικτήρα
Περιγραφή: Σιλό χωρητικότητας 18 ή 22 m3 και αναµίκτης m-tec D-40 τοποθετηµένος στην έξοδό του. Το ρευστό
µίγµα που παράγεται χρησιµοποιείται είτε απ’ ευθείας, είτε εκτοξευόµενο από πρέσα. Η πρέσα τοποθετείται κάτω
ακριβώς από τον αναµίκτη. Ο ειδικός πίνακας λειτουργίας S-40, επάνω στο σιλό, κάνει το χειρισµό του αναµίκτη πολύ
απλό, ενώ ειδικός αισθητήρας µέσα στην πρέσα διεξάγει την αυτόµατη µίξη.
Χρήσεις: • Λάσπη: χτισίµατος, µαρµάρων. • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, µίας στρώσης, αδιάβροχοι,
επισκευαστικοί, ελαφρύς θερµοµονωτιτκός, • µαρµαροσοβάς τελικής στρώσης. • Τσιµεντοκονίες δαπέδου.

SMP
Σιλό µε πρέσα
Περιγραφή: Σιλό χωρητικότητας 18 ή 22 m3, µε τοποθετηµένη τη µηχανή ανάµιξης και εκτόξευσης m-tec SMP. Το
ρευστό µίγµα που παράγεται µεταφέρεται µέσω σωλήνων στην οικοδοµή, όπου και εκτοξεύεται στις επιφάνειες που
πρόκειται να σοβατιστούν. Κύριο χαρακτηριστικό της µηχανής αυτής είναι η διπλή ανάµιξη. Γίνεται σε δύο ξεχωριστούς
θαλάµους µίξης που εγγυώνται οµοιογενή µίξη όλων των τύπων κονιαµάτων. Με την προσθήκη ειδικού κοχλία
χρησιµοποιείται επίσης στα γεµίσµατα των δαπέδων.
Χρήσεις: • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, µίας στρώσης, αδιάβροχοι, επισκευαστικοί, ελαφρύς θερµοµονωτικός, µαρµαροσοβάς τελικής στρώσης. • Γεµίσµατα δαπέδων.

F 100 IV Plus
Σιλό µε σύστηµα πνευµατικής µεταφοράς υλικού
Περιγραφή: Σιλό χωρητικότητας 18 ή 22 m3, πάνω στο οποίο είναι τοποθετηµένος ειδικός αεροσυµπιεστής και
µηχανή ανάµιξης m-tec D-30 ή µηχανή ανάµιξης και εκτόξευσης m-tec Duomix. Το ξηρό υλικό, που βρίσκεται µέσα
στο σιλό, προωθείται από τον αεροσυµπιεστή µέσω ειδικών σωλήνων µεταφοράς προς τη φορητή µηχανή, η οποία
βρίσκεται στο σηµείο εργασίας του συνεργείου και πραγµατοποιεί την ανάµιξη µε το νερό, παράγοντας ρευστό µίγµα.
Κύριο χαρακτηριστικό της µηχανής αυτής είναι η ικανότητα µεταφοράς του ξηρού µίγµατος από το σιλό σε µεγάλες
αποστάσεις (50 - 100 m, ανάλογα µε το υλικό).
Χρήσεις: • Λάσπη: χτισίµατος, µαρµάρων. • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, µίας στρώσης, αδιάβροχοι,
επισκευαστικοί, ελαφρύς θερµοµονωτιτκός, µαρµαροσοβάς τελικής στρώσης. • Γεµίσµατα δαπέδων.

• Μετά το πέρας των εργασιών τα παραπάνω εργαλεία επιστρέφονται καθαρά και σε καλή κατάσταση.
• Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ο πελάτης επιβαρύνεται µε το ανάλογο κόστος.
• Λοιπά αναλώσιµα της µηχανής λόγω φυσιολογικής φθοράς είτε λόγω κακής χρήσης, επιβαρύνουν τον πελάτη.
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Μηχανήµατα Εφαρµογής

Flotti
Μονοφασικός αναµικτήρας
Περιγραφή: Μηχανή για συνεχή ανάµιξη έτοιµων κονιαµάτων. Για όλες τις οικοδοµές, αφού για τη λειτουργία της
απαιτείται µονοφασική παροχή ρεύµατος 220 V. Μεταφέρεται εύκολα από όροφο σε όροφο. Απαραίτητο εργαλείο για
τους χτίστες και τους τοποθέτες µαρµάρων και πλακιδίων. Εξαιρετικά αθόρυβος, επιτρέπει τις εργασίες οποιαδήποτε
ώρα της ηµέρας. Επίπεδο θορύβου 66 dBA σε απόσταση 1 m κατά τη λειτουργία.
Χρήσεις: • Εφοδιάζεται µόνο µε ενσακισµένα υλικά. • Λάσπη: χτισίµατος, µαρµάρων. • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής
στρώσης, µίας στρώσης, αδιάβροχοι, επισκευαστικοί, ελαφρύς θερµοµονωτικός, µαρµαροσοβάς τελικής στρώσης,
γυψοσοβάδες. • Γεµίσµατα και αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα. • Κόλλες πλακιδίων.

Monomix
Μονοφασική πρέσα
Περιγραφή: Μηχανή για ανάµιξη και εκτόξευση έτοιµων κονιαµάτων κοκκοµετρίας 0 - 3 mm. Για όλες τις οικοδοµές,
αφού για τη λειτουργία της απαιτείται µονοφασική παροχή ρεύµατος 220 V. Μεταφέρεται εύκολα από όροφο σε
όροφο.
Χρήσεις: • Εφοδιάζεται µόνο µε ενσακισµένα υλικά. • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, µίας στρώσης,
αδιάβροχοι, επισκευαστικοί, ελαφρύς θερµοµονωτικός, µαρµαροσοβάς τελικής στρώσης, γυψοσοβάδες. • Γεµίσµατα
και αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα.

GI 73
Πρέσα
Περιγραφή: Μηχανή για ανάµιξη και εκτόξευση έτοιµων κονιαµάτων κοκκοµετρίας 0 - 3 mm. Εύκολη στη χρήση µε
χαµηλό κόστος συντήρησης. Αποσυναρµολογείται εύκολα και µεταφέρεται. Λειτουργεί µε τριφασική παροχή ρεύµατος.
Χρήσεις: • Στη βασική της λειτουργία η GI 73 εφοδιάζεται µε ενσακισµένα υλικά. Με προσθήκη ειδικού καλύµµατος
µπορεί να εφοδιαστεί µε χύµα υλικό από σιλό. • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, µίας στρώσης, αδιάβροχοι,
επισκευαστικοί, ελαφρύς θερµοµονωτικός, µαρµαροσοβάς, γυψοσοβάδες. • Γεµίσµατα και αυτοεπιπεδούµενα δάπεδα.

Duomix Plus
Πρέσα
Περιγραφή: Μηχανή για ανάµιξη και εκτόξευση έτοιµων κονιαµάτων κοκκοµετρίας 0 - 3 mm. Με δύο ξεχωριστούς
θαλάµους ανάµιξης (έναν οριζόντιο και έναν κάθετο), που εγγυώνται οµοιογενή µίξη όλων των τύπων κονιαµάτων.
Λειτουργεί µε τριφασική παροχή ρεύµατος.
Χρήσεις: • Στη βασική της λειτουργία η Duomix Plus εφοδιάζεται µε ενσακισµένα υλικά. Με προσθήκη ειδικού καλύµµατος µπορεί να εφοδιαστεί µε χύµα υλικό από σιλό. • Η Duomix Plus µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αναµίκτης και
εκτοξευτής ή ως απλός αναµίκτης. • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, µίας στρώσης, αδιάβροχοι, επισκευαστικοί, ελαφρύς θερµοµονωτικός, µαρµαροσοβάς, γυψοσοβάδες. • Με προσθήκη ειδικού κοχλία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τσιµεντοκονίες και γεµίσµατα δαπέδων.

• Μετά το πέρας των εργασιών τα παραπάνω εργαλεία επιστρέφονται καθαρά και σε καλή κατάσταση.
• Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ο πελάτης επιβαρύνεται µε το ανάλογο κόστος.
• Λοιπά αναλώσιµα της µηχανής λόγω φυσιολογικής φθοράς είτε λόγω κακής χρήσης, επιβαρύνουν τον πελάτη.
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